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Het was zoeken naar een geschikte zin om dit proefschrift aan te vatten. Dat is ook wat de 

ontwikkeling van dit werk kenmerkt, telkens maar zoeken en onderzoeken. Ik evalueer dit 

werken als positief, niet in het minst omdat het een voorrecht is tijd en middelen te krijgen 

om inzicht te verwerven in maatschappelijke vraagstukken.  

 

Het tastbare en zichtbare element van het onderzoeksobject dat in dit proefschrift centraal 

staat spreekt allicht vele mensen aan: stadsontwikkelingsprojecten die fysiek-ruimtelijk 

sterk ingrijpen in de binnenstad. Ze zijn er al vaak en ze duiken steeds meer op. Denken 

we in Vlaanderen maar aan de het project ‘oude dokken’ in Gent, het Eilandje in 

Antwerpen, het Triptiekproject in Oostende, het winkelcomplex K in Kortrijk, het project 

Clarenhof in Mechelen, de ontwikkelingen rond Brussel-Noord, de Brepols-site in 

Turnhout (‘Turnova’), de vele recente ‘stationsprojecten’ in zowat alle Vlaamse 

centrumsteden, etc. Vermoedelijk draaien de discussies hieromtrent op straat, op café en 

in de huiskamers in de eerste plaats rond de vragen ‘Wat vind je ervan?’, ‘Ben je voor of 

tegen?’ en ‘Is dit wel een goed project?’. Soms vraagt men zich nadien af ‘Hoe is dit 

beslist’, ‘Wie heeft hier nu voor gezorgd?’ en ‘Hoe is men in godsnaam tot zoiets 

gekomen?’. Ik heb me in dit proefschrift gericht op deze laatste set van vragen. Dit 

onderzoek tracht dus wetenschappelijke inzichten aan te reiken over de besluitvorming bij 

stadsprojecten. Hierbij is het niet de bedoeling om uitspraken te doen over de finaliteit en 

kwaliteit van stadsprojecten, maar wel na te gaan hoe een idee voor een stadsproject 

ontstaat, (over)leeft en evolueert in Vlaamse centrumsteden. Ik speelde dus een soort 

‘rechercheur van het proces’. 

 

Hoe is dit onderzoeksidee gegroeid? Kort samengevat: geleidelijk aan, meestal sprongs-

gewijs. In kluwens van reeksen beslissingen inspelend op telkens nieuwe inzichten 

evolueerde het onderzoek tot voorliggend resultaat. Het is dus niet zo dat ik mij midden 

2004 even heb afgezonderd in m’n bureau om na wat denkwerk een projectvoorstel uit de 

mouw te schudden dat zonder noemenswaardige afwijkingen leidde tot dit proefschrift. 

Proefschriften komen zelden tot stand doorheen eenvoudig en vooraf af te bakenen fasen. 

De kiemen voor het idee liggen ergens begin 2002 toen prof. dr. Herwig Reynaert me 
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vroeg om – naast het voetballen bij REPO – gezamenlijk wetenschappelijk onderzoek uit te 

voeren. Hij was immers gecharmeerd door de studie die ik in deze periode uitvoerde 

samen met collega’s van het Centrum voor Duurzame Ontwikkeling (Universiteit Gent) en 

het Departement Handelswetenschappen en Bestuurskunde (Hogeschool Gent). In 

opdracht van de Vlaamse overheid ontwikkelden we toen een stadsmonitor voor de 13 

Vlaamse centrumsteden en onderzochten ook de implementatiecontext voor dergelijk 

strategisch instrument1. Tijdens dit beleidsgericht onderzoek doken tal van fundamenteel-

wetenschappelijke vragen op rond strategische monitoring. Enkele van deze vragen – 

voornamelijk met betrekking tot het gebruik van dergelijke monitoringinstrumenten bij 

strategische planning – dienden begin 2003 als basis voor een projectvoorstel. Uiteindelijk 

werd een herwerkte (en meer realistische) versie door het Fonds voor Wetenschappelijk 

Onderzoek (FWO) goedgekeurd en kon in 2005 het project starten. Verkennende 

gesprekken met lokale politici en ambtenaren leerden ons enerzijds dat de input van een 

monitor bij strategische planning meestal zeer relatief is, en anderzijds dat de effecten die 

de stadsmonitor genereert voorlopig nog moeilijk in te schatten zijn. Instrumenten moeten 

rijpen en uiteindelijk is een monitor zonder tijdreeks ook nog geen ‘monitor’. Bovendien 

concludeerden we uit onze literatuurstudie en uit verkennend onderzoek dat ook 

strategische planning moet worden gerelativeerd. Midden 2006 beslisten de promotor, de 

co-promotor (prof. dr. Filip De Rynck) en ikzelf dan ook om het fundamentele onderzoek 

binnen dit project te voeren rond datgene wat ons ondertussen het meeste boeide: ‘hoe 

komen strategische besluiten in steden dan wel tot stand?’. Een jaar later verscherpten we 

ons studieobject tot besluitvorming bij stadsontwikkelingsprojecten en lagen de grote 

contouren voor dit proefschrift vast. Anderhalf jaar later wordt ter afronding dit 

voorwoord geschreven. Het beoogde plan van het oorspronkelijke projectvoorstel is dus 

slechts gedeeltelijk uitgevoerd en wat uiteindelijk is uitgevoerd is slechts gedeeltelijk 

opgenomen in het beoogde plan. Soortgelijke zinnen zijn ook van toepassing op ons 

onderzoeksobject en zullen op andere plaatsen in dit proefschrift opduiken. 

 

Hoewel de ontwikkeling en de neerslag van dit onderzoek in hoofdzaak een vrij eenzame 

aangelegenheid was, ben ik bepaalde mensen veel dank verschuldigd2. Ik richt mijn dank 

aan… 
 

mijn promotoren, de hoogleraren Herwig Reynaert en Filip De Rynck, die voor mij een 

complementair duo vormden:   

Herwig, voor de kansen die ik kreeg en krijg, zijn no-nonsense wetenschappelijk advies en 

relativeringsvermogen (“Een proefschrift is geen levenswerk, maar deel van een leerproces”), 

het vertrouwen en de vrijheid waarvan ik kon genieten, en de vriendschappelijke steun. 

                                                  
1 Meer info over dit project zie www.thuisindestad.be; BLOCK, T., VAN ASSCHE, J., VANDEWIELE, D., DE 

RYNCK, F., REYNAERT, H., Steden op koers? Stadsmonitor voor leefbare en duurzame Vlaamse steden – Editie 2006. 

Brugge: Vanden Broele, 2007, 440p.; VALLET, N., DE RYNCK, F., BLOCK, T., Kijken naar stadsorganisaties in 

Vlaanderen: kansen, uitdagingen, grenzen en illusies omtrent het gebruik van de stadsmonitor. In: Praktijkgids 

Management voor Lokale Besturen. Mechelen: Kluwer, oktober 2005, pp. 273-308. 
2 We hanteren dan ook de ‘wij-vorm’ in dit proefschrift, niet de ik-vorm. Zonder hen lag dit werk hier immers 

niet.  
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Het was een waar genoegen om onder zijn promotorschap dit proefschrift te kunnen 

schrijven; 

Filip, voor de reeds jarenlange samenwerking, het van op de eerste rij mogen delen van 

zijn bestuurskundige inzichten, zijn nadruk op het belang van veldonderzoek, het 

gebruik van zijn netwerk, het telkens hoger leggen van de lat, zijn humor en vooral zijn 

kritische opmerkingen in de loop van het onderzoek; 

de collega’s van het Centrum voor Duurzame Ontwikkeling (CDO - UGent) die maken dat 

het plezierig werken is op deze universiteit, in het bijzonder Erik en Jo met wie een 

bureau delen aangenaam en leerrijk is;  

de collega’s van het Centrum voor Lokale Politiek (CLP – Ugent), zijnde lotgenoten die 

voor een inspirerende en rustgevende omgeving zorgen, in het bijzonder Kristof, 

inmiddels professor, die met zijn analytisch vermogen en constructieve kritieken 

bepaalde pijnpunten van dit proefschrift hielp wegwerken;  

enkele collega’s van andere vakgroepen, faculteiten en universiteiten, voor hun zinvolle 

bijdragen en opmerkingen tijdens discussies over dit onderzoek. Ik denk hier in de 

eerste plaats aan Stijn, Pascal, Joris, Pieter en Tom; 

het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek (FWO), voor de financiële ondersteuning;  
 

alle politici, ambtenaren, academici en vertegenwoordigers van vzw’s en nv’s die ik 

interviewde in het kader van dit onderzoek. De maanden waarin ik intensief interviews 

afnam met allerlei betrokken actoren is zonder twijfel de meest boeiende periode tijdens 

het onderzoek geweest; 

Patricia Ghekiere, Geert Hillaert en Tom Delmotte, voor hun telkens vriendelijke, soms 

arbeidsintensieve en snelle reacties op de vragen die ik geregeld afvuurde over het reilen 

en zeilen in de stad Kortrijk;   
 

Laurens, voor zijn ‘oorspronkelijke’, ‘sterkzinnige’ en creatieve opmerkingen waardoor dit 

proefschrift op regelmatige basis een kwalitatieve sprong kon maken; 

Wim, zeker niet alleen voor de hulp met bepaalde figuren en websitepagina’s; 

REPO en de moonshotters, voor het mogen missen van open doelkansen en de meestal 

uitvoerige nabesprekingen; 

de vele andere vrienden die mij ten gepaste tijde weghielden van mijn bureau;  
 

mijn ouders, schoonouders en andere familieleden voor de kansen afgelopen decennia en 

hun hulp afgelopen jaren en maanden; 

lieve Soetkin, zij weet waarom, en onze kindjes Ferre, Lies en Stan, om het allemaal te 

relativeren. 

 

 

 

 

      Thomas Block 

      Gent, 5 februari 2009 (+ errata juni 2009) 
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1.1.   INLEIDING  

 Twee componenten 

 

Het onderzoeksobject van dit proefschrift betreft besluitvorming bij Vlaamse 

stadsprojecten. Laat ons vooreerst het begrip ‘besluitvorming’ kort toelichten. Dit vrij 

‘eenvoudige’ begrip bestaat uit twee componenten die onlosmakelijk met elkaar zijn 

verbonden. In de ene component, met name ‘vorming’, staat de genese, het maken, de 

groei of het proces centraal. De algemene onderzoeksvraag die we aan deze 

component koppelen komt eenvoudig gesteld hier op neer: ‘hoe ontstaan, (over)leven, 

veranderen en versterken ideeën voor stadsprojecten in Vlaanderen?’. De tweede 

component concentreert zich rond het besluit wat overeenkomt met het afsluiten, 

dichtdoen of concluderen. De vraag die ons hier boeit is ‘wie beschikt over macht om 

besluiten te nemen bij stadsprojecten?’. Beide componenten zullen we in dit 

proefschrift grondig onderzoeken. Tevens interesseert het ons waar, wanneer en hoe 

deze componenten samenhangen. We onderzoeken bijgevolg ook de verhouding en 

wisselwerking tussen processen en beslissingsmacht. Kortom, dit proefschrift handelt 

over het veeleer bestuurskundige en managementconcept ‘besluitvormingsproces’ en 

het overwegend sociologische en politicologische begrip ‘macht’ toegepast op 

stadsprojecten in Vlaamse centrumsteden. We blijven met ons onderzoek dus niet 

binnen de grenzen van één wetenschappelijke discipline. Zoals we herhaaldelijk zullen 

aantonen kan besluitvorming eng of breed worden ingevuld. Enge invullingen 

beperken besluitvorming niet zelden tot één beslissingsmoment en focussen op de 

formele gezagsdragers die dan een beslissing horen te nemen, bredere invullingen 

starten bij de voedingsbodem en kiemen van een idee, eindigen bij de uitvoeringsfase 

en brengen alle betrokken actoren in rekening die in verschillende fases hun stempel 

trachtten te drukken op de besluitvorming. 
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Stadsontwikkelingsprojecten: ingrijpend en multi-actor 

 

Wat moeten we verstaan onder een (Vlaams) stadsproject? Boudry, Loeckx, Van den 

Broeck e.a. definiëren een stadsproject als “een strategische ruimtelijke interventie in regie 

van de overheid in samenwerking met private en semi-publieke actoren die een kantelmoment 

kan teweegbrengen in de ruimtelijke, sociaal-culturele of economische ontwikkeling van 

buurten, wijken, stadsdelen, steden of een ruimere regio”1. Wij volgen grotendeels deze 

definitie maar stellen dat de regisseursrol – op zich ook een begrip met heel wat 

mogelijke invullingen – niet  noodzakelijk door de overheid moet worden vervuld. Bij 

stadsprojecten is dan telkens sprake van een samenwerking tussen enerzijds publieke 

actoren en anderzijds semi-publieke en/of (semi-)private actoren, en gebeurt de regie 

door één van deze actoren2.  
 

Een relatief ruw onderscheid dat soms wordt gemaakt is dat tussen (grootschalige) 

stadsontwikkelingsprojecten en (meestal kleinere) sociale stadsvernieuwingsprojecten3. 

In de Engelstalige literatuur spreekt men respectievelijk over ‘(large scale) urban 

development projects’ of ‘(major) urban regeneration/renewal projects’ en over ‘social 

innovation projects’, ‘social city-renovation’, ‘community development projects’ of 

‘neighbourhood revitalization projects’. Waar bij de eerste groep projecten in sterke 

mate directe economische baten de samenwerking bepalen in functie van een inter-

stedelijke competitie, richten de projecten uit de tweede groep zich veeleer op sociale 

bekommernissen. In de realiteit is het onderscheid bij bepaalde projecten niet altijd 

duidelijk te maken, maar zien we een interessante mix van beide types opduiken.  
 

In dit proefschrift focussen we op stadsontwikkelingsprojecten. Dergelijke projecten 

zijn volgens verschillende politiek geografen sinds de jaren ’80 en ‘90 voor steden het 

instrument bij uitstek om zich te profileren en te herpositioneren in een interstedelijke 

competitie4, een competitie die volgens bepaalde auteurs steeds sterker wordt nu de 

nationale staten steeds minder een bufferrol tegen de schokken van de globalisering 

(kunnen) vervullen5. Door deze herschaling naar onder toe zouden steden steeds meer 

een voortrekkersrol vervullen en één van de drijvende krachten worden achter globale 

                                                  
1 BOUDRY, L., LOECKX, A., VAN DEN BROECK, J., COPPENS, T., PATTEEUW, V., SCHREURS, J., Inzet / 

Opzet / Voorzet. Stadsprojecten in Vlaanderen. Antwerpen: Garant, 2006, p.12. 
2 Deze nuance is van belang voor onze selectie van cases (cf. infra). 
3 Ook het Gentse stadsbestuur hanteert deze indeling voor zijn stadsprojecten. DEBRUYNE, P., 

OOSTERLYNCK, S., BLOCK, T., Sociale innovatie als basis voor stadsontwikkeling? Grootschalige 

stadsprojecten versus sociale stadsvernieuwing in Gent. In: Ruimte & Planning, 2008, 3, pp.18-33. 
4 PINSON, G., Projets de ville et gouvernance urbaine. In: Revue Française de Science Politique, 2006, 56, 4, 

p.624-626. Vraag blijft of dit ook geldt voor Vlaamse steden. Zo mogen we in het sterk gesuburbaniseerde 

Vlaanderen alvast de klassieke concurrentie met de suburbane gebieden niet uit het oog verliezen. 
5 Cf. supra (deel 1.2.3). MOULAERT, F., Globalization and integrated area development in European cities. 

Oxford: Oxford University Press, 2002; SWYNGEDOUW, E., MOULAERT, F., RODRIGUEZ, A., 

Neoliberal Urbanization in Europe: Large-Scale Urban Development Projects and the New Urban Policy. 

In: Antipode, 2002, 34, 3, pp.542-577; Brenner, N., State territorial restructuring and the production of 

spatial scale. In: Political Geography, 1997, 16, pp.273-306; MACLEOD, G., GOODWIN, M., Space, scale and 

state strategy: rethinking urban and regional governance. In: Progress in Human Geography, 1999, 23, 4, pp. 

503–527; PECK, J., TICKELL, A., Neoliberalizing Space. In: Antipode, 2002, 34, 3, pp.27-39; UITERMARK, J., 

Rescaling, ‘scale fragmentation’ and the regulation of antagonistic relationships. In: Progress in Human 

Geography, 2002, 26, 6, pp.743-765; BRENNER, N., Globalisation as Reterritorialisation: The Rescaling of 

Urban Governance in the European Union. In: Urban Studies, 2004, 36, 3, pp.431–451. 
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economische groei. Dit fenomeen vat men ook met het vrij bekende begrip ‘glocalisatie’ 

(cf. hoofdstuk 3, deel 3.4.4.) of meer specifiek ‘glurbanization’6. “Glocalisation refers to 

the twin process whereby, firstly, institutional/regulatory arrangements shift from the national 

scale both upwards to supra-national or global scales and downwards to the scale of the 

individual body or to local, urban or regional configurations and, secondly, economic activities 

and inter-firm networks are becoming simultaneously more localised/regionalised and 

transnational”7. Harvey ziet steden of plaatsen in de stad bijgevolg evolueren tot 

‘entrepreneurial cities’ of ‘entrepreneurial landscapes’8. Via ingrijpende fysiek-

ruimtelijke projecten, ook wel ‘flagship’-projecten genoemd, tracht men verschillende 

plaatsen te transformeren tot ‘profitable places’9, winstgevende ruimtes die in een 

geliberaliseerde en geglobaliseerde economie gebaseerd op comparatieve voordelen, 

de concurrentiele positie en competitiviteit ten opzichte van andere steden en landen 

moeten versterken10. Stadsontwikkelingsprojecten kunnen dan ook in de doorsnede 

van het globale en lokale worden gesitueerd. Deze projecten worden meestal door 

coalities van (semi-)publieke en (semi-)private actoren opgezet met als doel extra 

kapitaal aan te trekken van (internationale) ondernemers en/of van de meer gegoede 

inwoners, toeristen en consumenten. Vaak zijn deze stadsontwikkelingsprojecten ook 

(deels) prestigeprojecten voor de stad, in het bijzonder voor het politiek apparaat. 

Soms wordt het begrip ‘urban renaissance’ gebruikt om de hierboven beschreven 

trends te bundelen11. 

 

De twee belangrijkste kritieken op deze (grootschalige) stadsontwikkelingsprojecten 

hebben betrekking op het democratisch deficit en gentrificatie. Hoewel deze projecten 

vaak veel financiële inspanningen vragen van stadsbesturen en drastisch ingrijpen op 

het stadsbeeld, zou de impact van klassieke, lokale ‘democratische’ organen zoals 

college en gemeenteraden veeleer beperkt zijn, terwijl de macht van ‘externe’ actoren 

(vb. investeerders) aanzienlijk is12. De samenstelling van de netwerken en coalities die 

stadsontwikkelingsprojecten aansturen roept regelmatig vragen op, het mandaat van 

betrokken figuren is niet altijd even duidelijk, er is vaak onvoldoende aansturing en 

opvolging (mogelijk) door het stadsbestuur, etc. Niet zelden stimuleren dergelijke 

projecten (dan) ook slechts een deel van het ontwikkelingspotentieel van een stad, 

namelijk dat deel dat het meest competitief is en gevaloriseerd kan worden via de 

                                                  
6 JESSOP, B., SUM, N., The Entrepreneurial City in Action: Hong Kong’s Emerging Strategies in and for 

(Inter-)Urban Competition. In: Urban Studies, 2000, 37, 12, pp.2290-2315. 
7 SWYNGEDOUW, E., Globalisation or ‘Glocalisation’? Networks, Territories and Rescaling. In: Cambridge 

Review of International Affairs, 2004, 17, 1, p. 25. 
8 HARVEY, D., From Managerialism to Entrepreneurialism: the Transformation in Urban Governance in 

Late Capitalism., Geografiska Annaler Series B, Human Geography, 1989, 71, 1, pp.3-17. 
9 LEVEBVRE, H., The production of space. Oxford-Cambridge: Blackwell Publishers, 1991. 
10 PECK, TICKELL, o.c., 2002; SWYNGEDOUW, E., Neither global nor local: Glocalisation and the politics 

of scale. In: COX, K., Spaces of Globalization. Reasserting the power of the local., Guilford Publications, New 

York, 1997, pp.137-166; DEBRUYNE, P, Globalisering en Urbanisering in de MENA-Regio: Van herschaalde 

Staat naar Urban Governance. Masterproef - Conflict and Development, Universiteit Gent, 2007. 
11 Voornamelijk in studies over Britse steden. In Noord-Amerika gebruikt men veeleer het begrip ‘New 

Urbanism’, in het bijzonder wanneer wordt gefocust op stedenbouwkundige aspecten. 
12 SWYNGEDOUW, MOULAERT, RODRIGUEZ, o.c., 2002; DENAYER, W., SAEY, P., Stedelijke 

governance en ruimtelijke herschalingen: een politieke analyse. In: Agora, 2001, 17, 1, pp.21-23; BLOCK, T., 

VERLET, D., Organisatievormen op lokaal niveau. In: REYNAERT, H., De kerktorenpolitiek voorbij? Lokale 

politiek in Vlaanderen. Brugge: Vanden Broele, 2007, pp.231-250. 
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markt13. Concreet betreft het hier vaak projecten in het centrum van de stad, langs het 

water, in stations- of winkelbuurten en/of op goed bereikbare locaties. Dit kan dan 

leiden tot een toenemende ongelijkheid en dualisering op de schaal van de stad, wat 

zich uit in een sociaal-ruimtelijke fragmentatie en de productie van achtergestelde 

gebieden14. Stadsbesturen kunnen er dan vaak niet omheen om in dergelijke gebieden 

sociale stadsvernieuwingsprojecten op poten te zetten. Met overheidsgelden, meestal 

middelen uit de eigen stadskas sterk aangevuld met subsidies en andere middelen van 

bovenlokale overheden, wordt dan getracht deze problematische gebieden op te 

waarderen om op die manier privaat kapitaal (vb. van middenklasse) naar deze 

plaatsen te loodsen. Maar ook deze aanpak werkt niet zelden gentrificatie en sociale 

uitsluiting in de hand.  

 

Wanneer we in dit proefschrift het begrip ‘stadsproject’ gebruiken, bedoelen we dus 

Vlaamse stadsontwikkelingsprojecten, tenzij anders vermeld. Voortgaand op boven-

staande beschrijving grijpen ideaaltypisch dergelijke projecten niet alleen veel sterker 

in op (de fysieke ruimte van) de stad dan sociale stadsvernieuwingsprojecten, maar 

worden ook actoren buiten het stadsbestuur sterk(er) betrokken bij de besluitvorming. 

Lokale politici, topambtenaren, verzelfstandigde organisaties, bovenlokale overheden, 

private investeerders, etc. zijn dan vervlochten in hybride en autonome netwerken of 

coalities die wij vatten onder het begrip ‘urban governance networks’ (cf. infra, deel 

1.2.3). Details betreffende het wie, waar, wanneer en hoe is onder meer voorwerp van 

onderzoek. Bij sociale stadsvernieuwingsprojecten lijken Vlaamse stadsbesturen veel 

meer in staat om de touwtjes zelf in handen te houden en blijft de traditionele 

hiërarchie min of meer overeind15. Kaderen we dit binnen de populaire ‘governance 

versus government’-discussie dan plaatsen we ideaaltypisch stadsontwikkelings-

projecten meer dan sociale stadsvernieuwingsprojecten onder de noemer van ‘multi-

actor en/of multi-level governance’16. Verderop in deze introductie gaan we uitgebreid 

in op dit containerbegrip dat als een (op bepaalde plaatsen noodzakelijke) correctie op 

het meer klassieke ‘government’ kan worden beschouwd.  

Eerste kennismaking met uitgangspunten 

 

In deze inleiding willen we ook al kort een belangrijk vertrekpunt meegeven. We gaan 

er immers vanuit dat de besluitvorming bij een stadsontwikkelingsproject complex is. 

Er zijn dan telkens verschillende actoren in de arena (individuen, organisaties, coalities 

van individuen of organisaties, etc.) met diverse belangen en strategieën die een vaak 

                                                  
13 MOULAERT, F., SWYNGEDOUW, E., RODRIGUEZ, A., Social polarisation in metropolitan areas. The 

role of new urban policy. In: European Urban and Regional Studies. 2001, 8, 2, pp. 99-102.  
14 KESTELOOT, C., MURIE, A., MUSTERD, S., European cities: neighbourhood matters. In: KESTELOOT, 

C., MURIE, A., MUSTERD, S. (ed.), Neighbourhoods of Poverty: Urban Social Exclusion and Integration in 

Comparison. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2006, pp.219-238. 
15 Dit is vooralsnog voorwerp van afgeleid en recentelijk opgestart onderzoek. Aanzetten zijn te vinden in 

DEBRUYNE, OOSTERLYNCK, BLOCK, o.c., 2008, 3, pp.18-33. 
16 Zoals verder in deze introductie duidelijk wordt, gebruiken we het concept ‘(urban) governance’ in geen 

geval als normatief kader. Zie ook CHHOTRAY, V., STOKER, G., Investigating Governance Practice: the value 

of a cross-disciplinary approach. Paper for Euroloc Sumer School in Local Government Studies, Ghent: UPRC 

– Ghent University Association, 23 June 2008, pp.1-3; STOKER, G., Governance as theory: five 

propositions. In: International Social Science Journal, 155, 1998, pp.17-28. 



HOOFDSTUK 1 - INTRODUCTIE 

 - 5 - 

wijzigende situatie moeten inschatten, hierop trachten in te spelen, en gaandeweg tot 

reeksen van besluiten komen die de totstandkoming van een stadsproject zullen 

bepalen. Dit theoretische uitgangspunt wijkt af van de dominante en klassieke 

benadering die besluitvorming ziet als het voorbereiden, het eenmalig rationeel kiezen 

door de top van de organisatie en het nauwgezet implementeren van een besluit (i.c. 

inzake de realisatie van een stadsproject). Zowel in deze introductie als in hoofdstuk 2 

van dit proefschrift gaan we uitgebreid in op de bestaande literatuur hieromtrent. Op 

basis van ons empirisch onderzoek trachten we in het laatste deel van dit proefschrift 

onder meer aan te geven waar en wanneer dit vertrekpunt grotendeels klopt en waar 

en wanneer de besluitvorming veeleer strikt gefaseerd, causaal en hiërarchisch 

verloopt.  

 

In dit inleidende hoofdstuk schetsen wij ook ons onderzoekskader. Zo verfijnen we een 

eerste keer de onderzoeksvragen die bij aanvang van dit hoofdstuk logischerwijs nog 

ruw werden geformuleerd. We introduceren hier ook al kort ons ontologisch en 

epistemologisch standpunt dat sterk aansluit bij (sociaal-)constructivistische theorieën 

en enkele belangrijke methodologische keuzes die min of meer uit onze vooronder-

stellingen volgen. In hoofdstuk 4 worden deze zaken uitgebreider beschreven en 

beargumenteerd. We sluiten dit inleidend hoofdstuk af met een kort overzicht van de 

inhoud van dit proefschrift. 

 

1.2.   COMPLEXITEIT BIJ STADSPROJECTEN 

 
“Cities happen to be problems in organized complexity, like the life sciences. They  

present situations in which half a dozen or several dozen quantities are all varying  

simultaneously and in subtly interconnected ways. The variables are many but they  

are not helter skelter; they are interrelated into an organic whole.” 

[ Jane Jacobs ]17 
 

1.2.1.   Complexe systemen als uitgangspunt  

 

Stadsprojecten komen tot stand in een samenleving die volgens vele wetenschappers 

steeds complexer wordt. Reeds eind jaren ’70 introduceerde Lyotard de vage term 

‘postmoderniteit’ in de sociale wetenschappen om de stijgende pluraliteit en 

meerstemmigheid van en binnen onze maatschappij(en) te beschrijven18. Beck wees 

begin jaren ’90 op de toenemende gevaren van de risicomaatschappij waarin we ons 

bevinden19, Castells had het in 1996 over de opkomst van de netwerksamenleving20, 

nog anderen zien een ‘overload’ aan data in onze ‘kennismaatschappij’, etc. In dit 

proefschrift gaan we dergelijke sociologische analyses niet opnieuw maken, laat staan 

                                                  
17 JACOBS, J., The death and life of Great American Cities, New York: Vintage Books, 1961. 
18 LYOTARD, J.F., La condition postmoderne. Rapport sur le savoir. Paris: Les Editions de Minuit, 1979. David 

Harvey paste eind jaren ’80 het kader omtrent postmoderniteit toe op steden en politiek. HARVEY, D., The 

Condition of Post-Modernity. Oxford: Blackwell, 1989. 
19 BECK, U., Risk Society. London: Sage, 1992.  
20 CASTELLS, M., The rise of the network society: economy, society and culture. Cambridge: Blackwell 

Publishers, 1996. 
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dat we uitspraken willen doen over trends of breuklijnen van de vele geschetste 

evoluties. Wel gaan we ervan uit dat deze maatschappelijke complexiteit doorwerkt op 

de besluitvorming van overheden en andere actoren. Zo lijken besturen vaak geen grip 

te hebben op bepaalde maatschappelijke evoluties, neemt het aantal feiten, cijfers en 

kennissystemen exponentieel toe (wat niet zelden meer verwarring dan duidelijkheid 

schept), verlangen burgers steeds meer (tussenkomsten) van de overheid, breiden 

overheden al dan niet gewild hun takenpakket uit, duiken nieuwe specialisaties en 

onoverzichtelijke overheidsstructuren op, worden allerlei grenzen vager of tijdelijker, 

gaan structuren zich vermengen, etc. De bestuurlijke complexiteit uit zich in het hoge 

en al dan niet groeiend aantal variabelen die een rol van betekenis spelen in de 

besluitvorming (vb. belangen, actoren, schalen, percepties, doelen, ideeën, kennis, tijd, 

externe context, middelen, taken, etc.) en die zich bovendien profileren als dynamisch 

of onzeker. Zo kunnen bijvoorbeeld actoren, relaties, doelen of tijdsdruk permanent 

wisselen in processen en kan er onzekerheid bestaan over timing, percepties van 

anderen, relaties of machtsposities. 

 

Volgens Teisman zijn er ideaaltypisch twee perspectieven om met maatschappelijke en 

bestuurlijke complexiteit om te gaan21. Voortbouwend op het systeemdenken onder-

scheidt hij een ordezoekend en een complexiteitserkennend perspectief22. Volgens het 

eerste perspectief zijn complexe systemen ingewikkelde varianten van eenvoudige 

systemen. Systemen zijn dan kenbaar en (be)stuurbaar mits bijvoorbeeld sterk 

leiderschap, stevige coördinatie, krachtige instrumenten en/of hoogwaardige sturings-

informatie beschikbaar zijn (i.c. strategische plannings- en monitoringsinstrumenten). 

In het complexiteitserkennend perspectief staat het samengestelde karakter van 

complexe systemen centraal. Systemen bestaan dan uit vele losjes aan elkaar 

gekoppelde subsystemen en ontwikkelen zich doordat de delen op grillige wijze elkaar 

beïnvloeden. Hier overheerst chaos waarbij variabelen wel op elkaar ingrijpen, maar 

stabiele causale verbanden nauwelijks aanwezig zijn23. Orde (in de zin van voorspel-

baarheid) is dan ver te zoeken. Beide perspectieven zouden we kunnen hanteren bij de 

analyse van besluitvormingsprocessen en beslissingsmacht rond stadsprojecten.  

 

Hieronder beperken wij ons tot enkele essentiële elementen noodzakelijk voor een 

goed begrip van het ontologisch en epistemologisch standpunt dat wij verder in deze 

introductie zullen bespreken. In hoofdstuk 2 gaan we uitgebreider in op theoretische 

kaders inzake besluitvorming en in hoofdstuk 3 lichten we meer gedetailleerd 

verschillende relevante theorieën over beslissingsmacht toe. Waar de theoretische 

kaders inzake besluitvorming en beslissingsmacht in deel 1 van dit proefschrift nog vrij 

gescheiden aan bod komen (o.m. door het hanteren van verschillende wetenschap-

pelijke disciplines), is het de bedoeling dat via het empirische deel 2 in het 

concluderende deel 3 meer vervlechting optreedt (cf. hoofdstuk 9). 

 

                                                  
21 TEISMAN, G., Publiek Management op de grens van chaos en orde. Over leidinggeven en organiseren in 

complexiteit. Den Haag, Sdu Uitgevers, 2005. 
22 Met systemische benadering wordt hier niet de mechanische systeembenadering uit de jaren ’60 en ’70 

bedoeld, maar wel het organisch idee van samenhang als gevolg van interacties en interferenties. 
23 De chaostheorie spreekt van feedbackmechanismen met een niet-lineair karakter of van niet-

deterministische ontwikkelingen. TEISMAN, o.c., 2005, p.37. 
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1.2.2.   Een dubbele kijk op besluitvorming 

 

Hoewel bepaalde auteurs meerdere paradigma’s of scholen naar voor schuiven om de 

vele theorieën over besluit- en/of strategievorming te ordenen24, hanteren wij bij 

aanvang van dit proefschrift een ideaaltypische indeling met ‘ordezoekende’ en 

‘complexiteitserkennende’ theoretische kaders25. We bouwen hier dus verder op 

Teismans’ perspectieven.  

Besluitvorming volgens ordezoekende benaderingen 

 

Volgens aanhangers van het ordezoekende perspectief is het mogelijk om een zekere 

orde aan te brengen in de vele complexe gebeurtenissen en processen. Er ontstaat dan 

een scherpe focus op één ingewikkeld systeem geformeerd rondom het besluit en de 

leidinggevende actor die dat besluit neemt. Het handelen van deze actor is beslissend 

en vormt de kern van de besluitvorming26. Kortom, vertrekkend vanuit meestal 

rationeel-normatieve uitgangspunten zal het proces telkens geordend, gefaseerd en 

causaal worden weergegeven. Het ordezoekend perspectief sluit dan ook sterk aan bij 

rationele, normatieve, prescriptieve, mechanische, instrumentele en/of lineaire 

theoretische kaders27.  

 

Concreet voor ons onderzoek betekent dit dat in de voorbereidingsfase de organisatie-

top (i.c. het college van burgemeester en schepenen en/of leidende ambtenaren) het 

stadsproject uitdenkt, voorbereidt en in een plan vastlegt waarna de uitvoering kan 

starten. Hierbij vertrekt deze top meestal vanuit problemen waarvoor oplossingen 

worden gezocht en brengt men de gevolgen van de verschillende alternatieven 

nauwgezet in kaart. Het ‘moment suprème’ is dat ene moment waarop een beperkte 

groep politici een rationele keuze maakt uit de aangeboden alternatieven en de vorm 

en inhoud van een specifiek stadsproject goedkeurt. Nadien starten uitvoerende 

organisaties en private actoren om het plan van het stadsproject zorgvuldig te 

‘implementeren’ en de vastgelegde opdrachten uit te voeren. Technieken en 

instrumenten afkomstig uit de private sector worden hierbij aangewend. Door de 

opkomst van de ‘New Public Management’-filosofie (NPM) samen met de toenemende 

verwevenheid tussen de publieke en private sector (cf. infra), zien we dat in de 

hoofden van vele consultants en (bijgevolg ook) van vele publieke managers deze 

ordezoekende benadering de afgelopen twee decennia sterk ingang heeft gevonden. In 

hoofdstuk 2 (cf. deel 2.2) lichten we deze benadering gedetailleerd toe. 

                                                  
24 Cf. hoofdstuk 2.  
25 We maken in dit proefschrift regelmatig gebruik van het Weberiaanse concept ‘ideaaltype’. Bij deze 

theoretische constructie worden één of meerdere typische karaktertrekken gezuiverd, geaccentueerd en 

hypothetisch weergegeven. We kunnen dit ‘instrument’ gebruiken om fenomenen in de realiteit te 

kaderen, af te wegen en te analyseren.   
26 TEISMAN, o.c., 2005, pp.109-111. 
27 Zie bijvoorbeeld VON NEUMANN, J., MORGENSTEIN, O., Theory of Games and Economic Behavior. 

Princeton: Princeton University Press, 1944; ARROW, K.J., Social Choice and Individual Values. London: Yale 

University Press, 1963; ANSOFF, H.I., Corporate Strategy. New York: McGraw-Hill, 1965; PORTER, M., 

Competitive Strategy. Harvard Business School Press, 1986. In hoofdstuk 2 gaan we uitgebreid in op de 

theoretische kaders van deze auteurs. 
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Besluitvorming volgens complexiteitserkennende perspectieven 

 

Met het complexiteitserkennend perspectief wordt getracht om de feitelijke processen 

“als samengestelde systemen van doorgaande interactie”28 in beeld te krijgen en verdwijnt 

de voorschrijvende of normatieve aanpak meer naar de achtergrond. Het nemen van 

een beslissing is volgens deze benadering een gebeurtenis binnen een kluwen van 

reeksen beslissingen. Hierin hebben beslissingen en beslisser wel werking, maar hangt 

deze in sterke mate af van de betekenis die beslissingen krijgen in de vele interacties 

die volgen op hun werking. Kenmerken van het complexiteitserkennend perspectief 

vinden we veeleer terug bij organische, incrementele, contingente en/of chaotische 

theoretische benaderingen29. Hoofdstuk 2 (cf. deel 2.3) gaat verder in op deze 

theorieën. 

 

Concreet krijgt volgens dit perspectief een stadsproject ideaaltypisch vorm en inhoud 

in een rommelig of chaotisch proces zonder centrale aansturing vanuit het 

stadsbestuur en waarbij niet zelden een samenloop van omstandigheden de resultaten 

bepaalt of waarbij slechts zeer geleidelijk – bijvoorbeeld op een lerende manier – 

vooruitgang wordt geboekt30. Eén duidelijk beslissingsmoment over het stadsproject is 

er dan niet, maar wel vervlochten reeksen van beslissingen genomen in een netwerk 

van allerlei actoren31. Niet één centrale besluitvormer, met name de top van het 

stadsbestuur, maar de interactie tussen vele beslissers op allerlei niveaus en met 

externe actoren vormt de focus. Door de dynamiek in deze mix van actoren wisselen 

bijgevolg de definities van probleem en oplossing regelmatig en raken oplossingen en 

problemen ook verstrengeld. Ook is het kantelmoment tussen beleidsvoorbereiding en 

-uitvoering ‘fuzzy’: wat voor de ene actor als beleidsontwikkeling wordt beschouwd 

kan voor de andere beleidsimplementatie zijn. De impact van een formeel besluit of 

strategisch plan is meestal beperkt. Deze bundelen zaken die veeleer op een 

incrementele wijze tot stand kwamen32.  

 

We plaatsen beide perspectieven hier tegenover elkaar, wat echter niet betekent dat ze 

enkel in hun ideaaltypische vorm bruikbaar zijn of elkaar altijd uitsluiten. Een mix van 

uitgangspunten is perfect mogelijk. Zo stelt niet iedereen die de complexiteit ten volle 

                                                  
28 TEISMAN, o.c., 2005, pp.109-111. 
29 Zie bijvoorbeeld SIMON, H.A., Administrative Behaviour. A study of decision-making processes in 

administrative organisation. New York: Free Press, 1947; LINDBLOM, C., The Science of Muddling Through. 

In: Public Administration Review, 1959, 19, 2, pp.79-88; WILDAVSKY, A., The politics of the budgetary process, 

Boston: Little, Brown and Company, 1964; WILDAVSKY, A., Rescuing policy analysis from PPBS. In: 

Public Administration Review, 1969, 29, 2, pp.189-202; MARCH, J.G., OLSEN, J.P., A garbage can model of 

organizational choice. In: Administrative Science Quarterly, 1972, 17, pp.1-25; TEISMAN, G., Complexe 

besluitvorming, een pluricentrisch perspektief op besluitvorming over ruimtelijke investeringen (proefschrift), 

Rotterdam: Erasmus Universiteit, 1992; MARCH, J.G., A primer on decision-making. How decisions happen, 

New York: The Free Press, 1994; BROWN, S., EISENHARDT, K., Competing on the Edge. Strategy as 

Structured Chaos, Boston: Harvard Business Press, 1998; MINTZBERG, H., AHLSTRAND, B., LAMPEL, J., 

Op strategie-safari. Een rondleiding door de wildernis van strategisch management. Schiedam: Scriptum, 1999.  
30 Dit sluit aan bij Lindblom’s ‘disjointed incrementalism’. LINDBLOM, o.c., 1959, pp.79-88. 
31 TEISMAN, o.c., 2005, p.98 en p.111. TEISMAN, G., Models for Research into Decision-Making Processes: 

On Phases, Streams and Decision-Making Rounds. In: Public Administration, 2000, 78, 4, pp.937-956. 
32 Naar MINTZBERG e.a., o.c., 1999, pp.156-157. 
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erkent of aanhanger is van de incrementele benadering on(be)stuurbaarheid centraal. 

Onder meer Quinn erkent het bestaan van incrementele processen, maar ziet hij hierin 

tevens een zekere samenhang en een aansturing door de organisatietop33. Ook voor 

Pinson betekent een incrementele aanpak in een netwerk van meerdere actoren niet 

noodzakelijk “l’ingouvernabilité ou l’impossibilité pour les élites urbaines de constituer une 

capacité d’action”34. Het hanteren van beide perspectieven is interessant en niet per 

definitie paradoxaal. Zo kan het een gevolg zijn van verschillende abstractieniveaus. 

Eén besluitvormer handelt dan op zich vrij rationeel wat past binnen een klassiek 

perspectief, maar de combinatie van verschillende besluitvormers en/of een meer 

afstandelijke kijk noopt tot een complexiteitserkennend perspectief. In hoofdstuk 2 (cf. 

deel 2.1) komen we hier uitgebreider op terug. 

 

1.2.3.   Stadsprojecten: per definitie een ‘governance’-benadering? 

 

Zoals al gesteld trachten we in dit proefschrift onder meer de complexiteit in kaart te 

brengen van de besluitvorming bij stadsprojecten. Voortgaand op onze definitie van 

een stadsontwikkelingsproject lijkt de beslissingsmacht zich hier niet louter te 

bevinden binnen de formele, institutionele en bureaucratische overheidskaders van de 

stad, maar veeleer in een netwerk van publieke én (semi-)private actoren en eventueel 

doorheen verschillende bestuurslagen. Een actor kan hier verwijzen naar zowel 

individuen als (geaggregeerde) organisaties. Vraag is dus in welke vorm en in welke 

mate ‘government’ overgaat in het brede en populaire begrip ‘multi-actor en multi-

level governance’ en wat dit betekent voor de aansturing van processen.  

‘Government’ versus ‘governance’ 

 

Governance laat zich moeilijk vertalen. ‘Netwerkbestuur’ komt volgens Steyvers35 nog 

het dichtst in de buurt. Onder meer omdat de term ‘governance’ zowel beschrijvend 

(hoe vindt besluitvorming plaats?) als voorschrijvend (hoe moet besluitvorming 

idealiter gebeuren?) kan zijn, is dit containerbegrip moeilijk te vatten en niet altijd even 

bruikbaar. “It has become an umbrella concept for such a wide variety of phenomena as policy 

networks, public management, coordination of sectors of economy, public-private networks, 

corporate governance, and ‘good governance’ as reform objective”36. Het concept dankt zijn 

populariteit mede aan zijn vaagheid. Sinds het begin van de jaren ’90 is de focus van 

veel Europees en Noord-Amerikaans onderzoek naar politiek en macht alvast 

verschoven van het traditionele ‘government’ naar het ruimere ‘governance’. Beide 

begrippen worden bijgevolg regelmatig (en vaak al te snel) tegenover elkaar geplaatst. 

Met ‘government’ wordt dan een sturende overheid bedoeld en is er een ordentelijke 

scheiding tussen overheid, markt en middenveld. De meeste auteurs zijn het er ook 

                                                  
33 Deze stapsgewijze ontwikkeling duidde Quinn aan met ‘logisch incrementalisme’ (cf. hoofdstuk 2, deel 

2.3.3). QUINN, J.B., Strategies for Change: Logical Incrementalism, Homewood, Irwin, 1980.  
34 PINSON, o.c., 2006, p.363. 
35 STEYVERS, K., Wat is lokale politiek? In: REYNAERT, H., De kerktorenpolitiek voorbij? Lokale politiek in 

Vlaanderen. Brugge: Vanden Broele, 2007, p.39. 
36 PIERRE, J., PETERS, B.G., Governance, Politics and the State, London, 2000, p.14. 
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over eens dat governance duidt op de vervlechting tussen de verschillende overheids-

niveaus, het bedrijfsleven, het maatschappelijk middenveld, ngo’s en burgers bij 

beleidsprocessen. Grenzen tussen privaat en publiek vervagen, alsook tussen overheid 

en economie en tussen overheid en maatschappij. Tegelijkertijd erodeert de hiërarchie 

bij overheden. Dit zorgt dan voor een groot aantal hybride en veeleer informele 

‘autonomous self-governing networks’37, bestuursinstituties waarin (semi-)publieke en 

(semi-)private actoren deel van kunnen uitmaken (vb. autonome gemeentebedrijven en 

PPS-constructies), en beleidsinitiatieven van onderuit waar al dan niet private 

organisaties (vb. buurt- of natuurverenigingen) aan de basis liggen.  

 

Hoewel beide elementen op elkaar ingrijpen, kan dit begrip analytisch worden ontdub-

beld in ‘multi-actor governance’ en ‘multilevel governance’. Het eerste heeft betrekking 

op een zekere ‘horizontalisering’: de subsystemen overheid, markt en samenleving 

kennen een wederzijdse doordringing waardoor publieke en (semi-)private actoren 

dubbelgebonden besluiten (vb. rond stadsprojecten) vorm geven. Met andere woorden, 

de overheid drukt hier niet exclusief zijn stempel op het beleid. De multi-level 

component duidt op het feit dat besluitvorming en -uitvoering op en doorheen 

verschillende beleidsniveaus of schalen plaatsvindt. Wisselende partnerschappen, 

interacties en wederzijdse afhankelijkheid tussen de bestuurslagen (vb. lokaal, 

regionaal, nationaal, Europees, globaal) zijn hier dan ook sterk aanwezig of 

noodzakelijk.  

 

Aan de hand van het gelijktijdig voorkomen van hervormingstypes (vb. inzake New 

Public Management, interne rolverdeling, verzelfstandiging, privatisering, PPS, 

participatie, personalisering, etc.) en een samenspel van structurele factoren (vb. 

globalisering, glokalisering, postfordisme, liberalisering van kapitaal, groeiende 

migratiestromen, etc.) beschrijven en zien vele auteurs sinds de jaren ’70 en ’80 steeds 

meer een duidelijke verschuiving van ‘government’ naar ‘governance’38. De overheid 

wordt bijgevolg steeds minder een ‘self-enclosed geographical unit of regulation’39. 

Horizontaal nemen bijgevolg de allianties, netwerken en coalities overheen overheid 

en private actoren toe. Verticaal ziet men niet meer één centraal en machtig 

schaalniveau – i.c. de vrij soevereine nationale schaal – maar is er een verschuiving 

naar regulatie en sturing op en doorheen meerdere schaalniveaus. Bij dergelijke 

‘herschaling van territoriale macht’ wordt het belang van zowel lokale en regionale 

schalen als Europese en internationale schalen groter. Jessop kadert dit in de bredere 

verschuiving van een traditionele en nationale Keynesiaanse welvaartstaat naar een 

                                                  
37 RHODES, R., Policy networks: a British perspective. In: Journal of Theoretical Politics, 1990, 2, pp.293–317; 

STOKER, o.c., 1998, pp.17-28. 
38 Zie bijvoorbeeld ANDREW, C., GOLDSMITH, M., From local government to local governance – and 

Beyond? In: Political Science Review, 19, 2, pp.101-117; PIERRE, J, Partnerships in urban governance: European 

and American experience. London: Macmillan, 1998; KERSTING, N., VETTER, A., (eds.), Reforming Local 

Government in Europe. Closing the Gap between Democracy and Efficiency. Opladen: Leske & Budrich, 2003; 

DENTERS, B., ROSE, L. (eds.), Comparing Local Governance. Trends and Developments. London: Palgrave, 

2005. 
39 BRENNER, N., The Limits to Scale? Methodological Reflections on Scalar Structuration. In: Progress in 

Human Geography, 2001, 25, 4, pp.591-614. 
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competitiever Schumpeteriaans postnationaal overheidsmodel (cf. hoofdstuk 3, deel 

3.4.4.)40.  

 

Deze trends zijn echter volgens nogal wat auteurs niet zo eenduidig en absoluut als 

meestal wordt beweerd. Nuances worden dan ook gemaakt op basis van verschillen in 

de praktijk (niet alles overal en/of in dezelfde vorm), de gelijkenissen met vroegere 

praktijken (i.c. neo-corporatisme), de spanningen met bestaande ‘bureaucratische’ 

instituties, en wetgevingen, de impact van path dependency en de zogenaamde signifi-

cante tegenontwikkelingen41. Jessop wijst hier ook op de relativiteit van horizontale 

herschaling en stelt expliciet dat governance nog steeds in de schaduw opereert van 

government met zijn hiërarchisch gestructureerde macht42. Bij de oprichting, het 

managen en het versterken van allerhande samenwerkingsverbanden, netwerken, 

urban regimes en bij ‘institutional thickness’ blijft de (hiërarchische) sturing van de 

overheid immers steeds prominent aanwezig43. Devos ziet ook een relatieve 

ontwikkeling bij de verticale herschaling44. 

 

Bepaalde auteurs gebruiken ‘governance’ als een normatief of na te streven kader. Ze 

pleiten voor ‘meer governance’ omdat volgens hen dan een zachte en democratische 

besluitvorming zal toenemen ten koste van de formele en ‘conflictueuze’ besluit-

vorming door een verkozen elite. Hun uitgangspunt is dus dat een overheid ‘in 

consensus’ en samen met alle betrokken actoren – bijvoorbeeld via interactieve 

beleidsvoering, deliberatieve democratie of netwerksturing – beleid moet voeren en 

keuzes moet maken. Nochtans heeft ‘governance’ als gevolg dat het economische of 

ruimtelijke beleid deels in handen komt van niet-verkozen private actoren, zoals 

bedrijven of investeerders. Voordelige uitkomsten voor welbepaalde economische 

elites en asymmetrische machtsverhoudingen komen hier niet zelden voor. Bijgevolg 

belanden we bij de gekende problemen inzake het democratisch deficit (cf. supra, deel 

1.1.2)45, de gebrekkige en moeilijk te verkrijgen legitimiteit van ‘governance networks’, 

het morrelen aan de uitgangspunten van het primaat van de politiek, het toewijzen en 

vervagen van verantwoordelijkheden onder de partners, onduidelijkheden over 

‘accountability’ (zowel tussen de partners van het netwerk als door diegenen die 

werden uitgesloten), en het ‘principal-agent’ probleem46.  

                                                  
40 JESSOP, B., Liberalism, Neoliberalism, and Urban Governance: a State-Theoretical Perspective. In: 

Antipode. 34, 3, 2002, pp.452-472. 
41 STOKER, o.c., 1998; MILWARD, B., PROVAN, K., Governing the hollow state. In: Journal of Public 

Administration Research and Theory, 10, 2, 2000, pp.359-380; PIERRE, PETERS, o.c., 2000; DEVOS, C., 

Machtsrelevantie van multi-level structuren: een algemene verkenning. In: Res Publica, 1, 2001, pp.81-101; 

VERBEECK, B., LOOTS, I., Een Vlaams doelgroepenbeleid: vernieuwing van milieubeleid? Antwerpen: 

Steunpunt Milieubeleidswetenschappen, 2004, pp.6-7. 
42 JESSOP, B., A neo-Gramscian approach to the regulation of urban regimes: accumulation strategies, 

hegemonic projects, and governance. In: LAURIA, M., (ed.), Reconstructing urban regime theory, London: 

Sage, 1997, pp.51–73. 
43 Zie deels ook STOKER, o.c., 1998, pp.23-24. Uitgebreide toelichting in hoofdstuk 3. 
44 DEVOS, o.c., 2001, p.83. 
45 Imrie & Raco zien hier desondanks geen probleem omdat ze de klassieke ‘government’-structuren niet 

noodzakelijk als democratischer beschouwen dan de ‘nieuwe’ vormen van governance. IMRIE, R., RACO, 

M., How new is the new local governance? Lessons from the UK. In: Transactions of the Institute of British 

Geographers, 1999, 24, 1, pp.45-63. 
46 Zie onder meer STOKER, o.c., 1998, TEISMAN, o.c., 2005, pp.58-59. 
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Andere auteurs uit verschillende disciplines achten een governance benadering dan 

weer noodzakelijk omdat de traditionele, bureaucratische en trage bestuursvormen 

niet meer voldoende effectief zijn in de hedendaagse, complexe omgeving. Flexibele, 

dynamische, deliberatieve en meerschalige bestuursvormen zijn nodig om op een 

efficiënte en effectieve manier sociale en economische problemen aan te pakken en 

beleid te voeren47. Dit geldt dan zeker voor stadsontwikkelingsprojecten. Sommigen 

leggen hier ook regelmatig de link met New Public Management48. Zoals hierboven 

beschreven willen we het begrip ‘governance’ in dit proefschrift over besluitvorming 

en beslissingsmacht bij stadsprojecten geenszins beperken tot het verhoogd gebruik in 

het publieke domein van allerlei uit de private sector afkomstige management-

instrumenten. Hoe we het concept wel willen gebruiken bespreken we hieronder. 

‘Urban government’ versus ‘urban governance’ 

 

In de literatuur wordt zowel de term ‘urban governance’ als ‘new local governance’ 

gehanteerd. In essentie wordt hetzelfde bedoeld. Niet alleen omdat ons onderzoek 

betrekking heeft op stadsprojecten, maar ook omdat de toevoeging ‘new’ vragen bij 

ons oproept (cf. infra), opteren wij om in dit document ‘urban governance’ te 

gebruiken. 

 

Een hele resem auteurs stellen dat – net zoals op andere niveaus en schalen – ook  

stedelijke overheidssystemen in West-Europa sinds de jaren ’80 een verschuiving van 

‘urban government’ naar ‘urban governance’ hebben doorgemaakt. Steden zouden dus 

steeds verder wegglijden van het Fordisme. Denters & Rose wijzen op basis van 

vergelijkend onderzoek op drie belangrijke verschuivingen49: (1) een wijdverspreid 

gebruik van ‘New Public Management’ en publiek-private samenwerking, (2) een 

groeiend aantal partnerschappen tussen lokale overheden en georganiseerde 

verenigingen, belangengroepen en bedrijven, en (3) de opkomst van nieuwe vormen 

van burgerparticipatie. Ondanks de grote variëteit waarin deze trends zich uiten, zijn 

ze volgens Denters & Rose merkbaar in zowel Noord- als Zuideuropese landen. John 

komt min of meer tot gelijkaardige conclusies voor wat betreft de centraal-lokale 

relaties50. Gebruik makend van de klassieke opdeling van Page & Goldsmith stelt hij 

dat er in zowel noordelijke als zuidelijke bestuurssystemen duidelijk sprake is van 

‘governance’51. Hij nuanceert deze stelling wel door te wijzen op het belang van 

inbedding in staatstradities (‘path dependency’). Zo is in zuidelijke bestuurssystemen 

de neiging om met ‘New Public Management’ aan de slag te gaan minder groot en 

blijft ook de trend om burgers meer te betrekken bij besluitvorming vooralsnog 

                                                  
47 CAMPBELL, A., COULSEN, A., Into the mainstream: local democracy in Central and Eastern Europe. In: 

Local Government Studies, 2006, 32, 5, pp.543-561. 
48 Cf. hoofdstuk 2. OSBORNE, D., GAEBLER, T., Reinventing Government. How the entrepreneurial spirit is 

transforming the public sector. Mass.: Addison-Wesley, 1992. 
49 DENTERS, ROSE, o.c., 2005, pp.260-262. 
50 JOHN, P., Local Governance in Western Europe. London: Sage, 2001, p.31 en p.175. 
51 België wordt meestal tot de zuidelijke systemen gerekend (cf. hoofdstuk 3). PAGE, E., GOLDSMITH, M., 

(Eds.), Central and Local Government Relations. A Comparative Analysis of Western Unitary States. London: 

Sage Publications, 1987. 
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beperkt. Bovendien blijft John vrij optimistisch over de rol van de lokale overheid. De 

klassieke hiërarchie is weggeëbd, maar volgens John blijft de lokale overheid door haar 

regisseursol de nucleus in ‘governance networks’. Het gaat hier dus veeleer om 

rolverandering dan om rolvervaging. 

 

Ook de politiek-geografen MacLeod & Goodwin verwijzen met het proces van 

‘destatisation of the political system’ naar de overgang van urban government naar 

urban governance52. Parallel met de opkomst van de ‘shadow state’ associëren ze dit 

met een relatieve daling van de directe sturing door de stedelijke overheden van het 

beleid (ook stadsprojecten) en daarmee samenhangend met een toename van 

engagementen van (semi-)private actoren, bijvoorbeeld via PPS of andere netwerken53. 

Omdat we van mening zijn dat hieromtrent meer verfijning nodig is, bespreken we in 

hoofdstuk 3 meer in detail ‘urban governance networks’ zoals ‘urban regimes’, 

groeicoalities of ‘growth machines’, vitale coalities en interbestuurlijk netwerken. 

Interessant bij MacLeod & Goodwin is dat ze daarnaast nog twee andere centrale 

veranderingsprocessen zien die een impact hebben op het beleid van stadsbesturen. 

Enerzijds is er nog het proces dat kan worden samengevat onder het begrip 

‘denationalisering’ of meer algemeen ‘relativisation of scale’54. Hiermee wordt een 

verandering van de schaal van de macht bedoeld, waardoor niet louter de nationale 

schaal een sterke impact heeft, maar ook stedelijke, regionale en internationale schalen 

hun stempel drukken (cf. supra, deel 1.1.2). Anderzijds is er ten slotte het proces van de 

‘internationalisation of policy regimes’. Dit heeft betrekking op de toenemende impact 

van de internationale context en netwerken waarin overheidsactoren opereren. Deze 

drie trends, ‘destatization’, ‘denationalization’ en ‘internationalization’, grijpen sterk 

op elkaar in, maar zijn volgens MacLeod & Goodwin niet generaliseerbaar. ‘…such 

trends are not necessary, but are only contingent upon particular contexts, structures and 

agencies. Thus, in particular conditions of existence, countertendencies and trends may be 

found’55. De verschijningsvormen kunnen ook variëren tussen en binnen landen en 

regio’s. Deze en ook andere politiek-geografen stellen zich overigens niet tevreden met 

het louter empirisch vaststellen van bijvoorbeeld de stijgende impact van publiek-

private samenwerking, het groeiend belang van netwerking in het stedelijk beleid of de 

opkomst van begrippen zoals ‘ondernemende stad’ en ‘learning city’, maar zoeken 

vooral verklaringen bij regulatietheorieën of benaderingen die de nadruk leggen op 

economische verandering. We besteden in hoofdstuk 3 meer aandacht aan deze 

politiek-geografische invalshoek. 

 

Waar Macleod & Goodwin pleitten voor enige voorzichtigheid bij het al te snel 

veralgemenen van deze trends, rijst bij andere auteurs een duidelijke twijfel of er 

                                                  
52 MACLEOD, GOODWIN, o.c., 1999, pp. 505-507. 
53 Zie ook BASSETT, K., Partnerships, business elites and urban politics: new forms of governance in an 

English city. In: Urban Studies, 1996, 33, pp.539-555; HARDING, A., Urban regimes in a Europe of the 

cities? In: European Urban and Regional Studies, 1997, 4, pp.291-314. 
54 Dit concept vinden we onder meer ook bij COLLINGE, C., (1996), Spatial Articulation of the State: 

Reworking Social Relations and Social Regulation Theory. Birmingham: Centre for Urban and Regional 

Studies, 1996; JESSOP, B., From Localities via the Spatial Turn to Spatio-Temporal Fixes: A Strategic –Relational 

Odyssey. Lancaster University, Department of Sociology, SECONS Contribution, 6, April 2004. 
55 MACLEOD, GOODWIN, o.c., 1999, p.506. 
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daadwerkelijk wezenlijke verschillen zijn met voorgaande perioden. Multi-level en 

multi-actor governance zou van alle tijden zijn. Zo is volgens Imrie & Raco stedelijk 

beleid altijd al een hybride geweest van publieke en private actoren56. Zeker inzake 

ruimtelijke ordening waar stadsprojecten momenteel als het instrument bij uitstek 

worden beschouwd, is een vervlechting van overheid en markt in de moderne staat 

steeds vrij dominant geweest. Ook interbestuurlijke netwerken blijken – weliswaar in 

andere vormen – niet echt iets nieuw. Volgens Devos moet dit dan wel geplaatst 

worden in een ander politiek-ideologisch discours en denken. Nu primeert samen-

werking op sociale strijd, moeten conflicten worden vermeden, primeert efficiëntie, 

moeten alle relevante actoren in netwerken worden opgenomen, elk met en vanuit de 

eigen verantwoordelijkheid op verschillende niveaus geschaald, etc. Dit soort denken 

maskeert volgens Devos fundamenteel tegengestelde belangen, conflicten en antago-

nismen57. Bovendien blijft het ook moeilijk om duidelijk een onderscheid te maken met 

het vroeger overheersende (neo-)corporatisme58 en – dan concreet toegepast op de 

Vlaamse context – de altijd al sterke marktwerking rond huisvesting. Vraag blijft dan 

wel waarom multi-actor en multi-level governance het laatste decennium relatief meer 

aandacht geniet. Deze vraag laten we in dit werk min of meer onbehandeld. In 

voorliggend onderzoek zal immers niet dieper worden ingegaan op het feit of en waar 

er nu meer ‘(urban) governance’ is in vergelijking met enkele decennia terug, laat staan 

dat we deze discussie zullen beslechten.  

Ideaaltypische concepten als werkinstrument 

 

De concepten ‘(urban) government’ en ‘(urban) governance’ gebruiken we in deze 

introductie veeleer als een werkinstrument om de fijnere theoretische onderzoeks-

kaders rond besluitvorming bij stadsprojecten (cf. hoofdstuk 3) beter te kunnen 

kaderen59. We zien hierbij governance als een logische correctie op government. Zo 

vragen stadsprojecten immers quasi per definitie om flexibele ‘governance networks’ 

bestaande uit vertegenwoordigers van het lokale politiek-adminstratief apparaat van 

de stad, (semi-)private actoren en/of bovenlokale bestuurslagen. Hoe, in welke mate, 

waar en wanneer dit gevolgen heeft voor de besluitvorming bij verschillende types van 

stadsprojecten is voorwerp van onderzoek.  

 

Bij wijze van samenvatting plaatsen we de begrippen ‘urban government’ en ‘urban 

governance’ nog eens ideaaltypisch tegenover elkaar toegepast op besluitvorming bij 

stadsprojecten. Op basis van parallellen in de literatuur kunnen we ‘urban 

government’ omschrijven als een geformaliseerd patroon van reguleren dat zich vooral 

                                                  
56 IMRIE, RACO, o.c., 1999. 
57 DEVOS, o.c., 2001, p.87. 
58 Voor Vlaamse steden denken we hier aan de ‘zuilen’ die hun impact uitoefenen op het economische en 

sociale beleid (incl. gezondheidszorg), maar ook op vlak van ruimtelijke ordening. Voor een breder 

overzicht zie JORDAN, G., SCHUBERT, K., A preliminary ordering of policy networks labels. In: European 

Journal of Political Research, 1992, 21, 2, pp.7-28. 
59 Zie ook aanbeveling van Stoker om deze begrippen te hanteren als een onderzoekskader om bepaalde 

vaststellingen te duiden. Volgens hem kunnen overigens de processen verschillen tussen ‘government’ en 

‘governance’, maar hoeft de uitkomst daarom niet anders te zijn. STOKER, o.c., 1998, pp.17-18 en p.26; 

CHHOTRAY, STOKER, o.c., 2008, pp.1-3. 
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richt op duidelijke afgelijnde taken inzake publieke dienstverlening en dat onderhevig 

is aan het bovenlokale, nationale niveau. Dit laatste geldt dan ook voor fysiek-

ruimtelijke initiatieven die hoofdzakelijk worden ontwikkeld en onderhandeld tussen 

private actoren en het nationale niveau. De lokale overheid is bijgevolg weinig 

onderhevig aan horizontale (met andere stedelijke actoren) of verticale (met andere 

bestuurslagen) competitie. Burgerparticipatie blijft hier veeleer beperkt tot het kiezen 

van politieke vertegenwoordigers. Externe actoren beslissen dus niet direct mee over 

de vorm en inhoud van stadsprojecten. Het is duidelijk dat dergelijk kader (alleen) 

tekort schiet om de complexe realiteit bij stadsprojecten te duiden.  

 

Het ‘urban governance’-model kenmerkt zich door een zeer gefragmenteerde, veeleer 

informeel gecontroleerde en niet-hiërarchische overheidsstructuur, door zowel 

horizontale als verticale competitie tussen bestuurslagen en stedelijke actoren, en door 

de impact van machtige private actoren (vb. investeerders) en andere niet-

gouvernementele organisaties (vb. buurtgroepen en natuurverenigingen) op en binnen 

de besluitvorming bij stadsprojecten. Noch het stadsbestuur, noch private actoren 

hebben immers de autoriteit, de kennis en/of de capaciteit om problemen alleen aan te 

pakken. Sterke aandacht gaat dus uit naar het post-Fordist-Keynesiaanse verbond van 

politiek en markt. John heeft het daarom ook over het gebruik van ‘non-state’ 

oplossingen voor collectieve problemen60. Sterke interactie tussen sleutelactoren is 

noodzakelijk bij verschillende types van stadsontwikkelingsprojecten, waardoor 

(informele en formele) netwerken, groeicoalities of ‘urban coalitions’ ontstaan. Binnen 

dergelijke allianties rond stadsprojecten, die meestal bestaan uit politieke en 

economische elites, vervagen de grenzen tussen privaat en publiek (vb. via publiek-

private samenwerking), is ‘scale jumping’ een belangrijk middel om met problemen en 

opportuniteiten om te gaan61, en wordt niet zelden gefocust op innovatieve en 

prestigeprojecten. Burgers kunnen binnen het governance-model niet enkel als kiezer 

worden gezien binnen een representatieve democratie, maar ook als partner of 

medebeslisser. Stadsprojecten komen dan tot stand in een zogenaamde interactieve of 

deliberatieve democratie. ‘Governance coalities’ kunnen echter ook sterk de vormen 

van regulatie en accumulatie gaan beïnvloeden in de stad en op die manier handelen 

als een soort schaduwoverheid. Wanneer deze coalities bovendien de economisch-

liberale wijze waarop de staat zich heeft herschaald versterken62, zullen er quasi 

permanent spanningen bestaan met andere belangengroepen of burgers en dus ook 

met de deliberatieve democratie. 

 

                                                  
60 JOHN, o.c., 2001, p.9. 
61 Met ‘Jumping of Scales’ wordt een proces bedoeld waarbij actoren de schaal transformeren door 

verticaal ‘te springen’ naar hoger of lager gelegen schalen om dan vandaar problemen aan te pakken of 

opportuniteiten vast te grijpen. JONAS, A., The Scale Politics of Spatiality. In: Environment and Planning D: 

Society and Space, 12, 3, 1994, pp.257-264. 
62 JESSOP, o.c., 1997. 
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1.3.   AFBAKENING ONDERZOEKSKADER 

1.3.1.   Vooronderstelling en hypothesen 

Het belang van een perspectief  

 

Om besluitvormingsprocessen en beslissingsmacht bij stadsontwikkelingsprojecten te 

kunnen bestuderen, hebben we als onderzoekers steeds een perspectief (nodig). Het is 

immers onmogelijk deze processen en machtsverhoudingen te bestuderen zonder 

erover enige vooronderstellingen te hebben of uitgangspunten te hanteren. Teisman 

stelt hieromtrent dat “We cannot depict decision making without making assumptions about 

its appearance” 63. Deze stelling bouwt voort op de bevindingen van Allison’s onderzoek 

‘Essence of Decision. Explaining the Cuba missile crisis’64. Impliciete veronderstel-

lingen zorgen er dan voor dat het onderzoeksobject vanuit een bepaald perspectief 

wordt geanalyseerd en selectiviteit optreedt. “What we see and judge to be important and 

accept as adequate depends not only on the evidence available but also on the ‘conceptual lenses’ 

through which we look at the evidence”65. Besluitvormingsonderzoek levert dan ook een 

‘essentie van besluitvorming’ op, niet dé essentie. Kortom, of een proces chaotisch of 

juist ordelijk is kan deels afhangen van de benaderingswijze of het perspectief dat de 

onderzoeker hanteert. Het is daarom zinvol om bij aanvang ons ontologisch en 

epistemologisch standpunt kort duidelijk te maken. Dergelijke standpunten bepalen 

immers ook sterk de methodologie die we (kunnen) gebruiken. 

 

Onze standpunten horen veeleer thuis bij het (sociaal-)constructivisme of het 

symbolisch interactionisme en sluiten nauwelijks aan bij het positivisme. In hoofdstuk 

4 (cf. deel 4.2.1) lichten we dit uitgebreid toe. Deze niet zo gangbare uitgangspunten 

werken door op twee cruciale lagen van dit proefschrift. Ten eerste betekent dit dat 

besluitvormingsprocessen van stadsprojecten en de machtsverhoudingen hierbinnen 

(objecten) telkens als constructies van actoren (subjecten) moeten worden beschouwd. 

Via interactieprocessen en taal geven betrokken actoren immers betekenis aan deze 

sociale realiteit. Ten tweede interpreteren en analyseren ook wij, onderzoekers die 

besluitvormingsprocessen en beslissingsmacht in kaart willen brengen, feiten en 

constructies om uiteindelijk tot een ‘(re)construct’ te komen. Zoals hierboven gesteld 

kunnen onder meer onze vooronderstellingen betreffende de totstandkoming van een 

stadsproject dit constructieproces beïnvloeden. Volgens ons kan het hanteren van een 

ordezoekend of een complexiteitserkennend perspectief als vertrekpunt dan ook mede 

bepalend zijn voor de onderzoeksresultaten betreffende besluitvormingsprocessen en 

beslissingsmacht bij stadsprojecten.  

 

De brede contouren van beide perspectieven – gebaseerd op Teisman’s onderscheid66 – 

hebben we hierboven al kort en ideaaltypisch toegelicht en zullen in hoofdstuk 2 en 3 

meer gedetailleerd en genuanceerd aan bod komen. Om een adequaat beeld te krijgen 

                                                  
63 TEISMAN, G., Models for Research into Decision-Making Processes: On Phases, Streams and Decision-

Making Rounds. In: Public Administration, 2000, 78, 4, p.938. 
64 ALLISON, G., Essence of Decision. Explaining the Cuba missile crisis. Boston: Little Brown, 1971. 
65 ALLISON, o.c., 1971, p.2. 
66 TEISMAN, o.c., 2005, pp.59-60. 
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van de feitelijke besluitvorming bij stadsprojecten is volgens ons een complexiteits-

erkennend en meer afstandelijk perspectief als vertrekpunt het meest geschikt, zelfs 

noodzakelijk. Zoals al vermeld blijkt uit internationale beschrijvende studies en 

literatuur inzake besluitvorming dat beslissingsprocessen in de feiten zelden geordend 

of gefaseerd verlopen en machtsconfiguraties niet zelden ‘fuzzy’ zijn67. Deze vaak 

brede heuristiek toegepast op andere onderzoeksobjecten, willen wij nader bestuderen 

en verfijnen voor stadsprojecten, in het bijzonder voor stadsontwikkelingsprojecten in 

Vlaanderen (cf. supra). Kortom, we gaan ervan uit dat de complexe realiteit rond (de 

besluitvorming van) stadsprojecten zich nauwelijks adequaat laat vatten met een 

ordezoekend perspectief of met wat Teisman een ‘bril voor dichtbij’ noemt68. Op het 

einde van dit proefschrift zullen wij reflecteren over het hanteren van een 

complexiteitserkennend perspectief in functie van ons onderzoeksobject69. Het 

vertrekken vanuit een perspectief bepaalt ook mede het onderzoekskader, inclusief de 

methodologie. Zo vraagt het complexiteitserkennende perspectief een andere en veel 

meer holistische kijk waarbij de analyse zich geenszins mag beperken tot de formele 

beslissingsmomenten, de formele beslissingsdocumenten en de formele actoren die 

centraal staan in ordezoekende benaderingen. 

Het overgewicht van een perspectief 

 

Door het complexiteitserkennende perspectief te hanteren trachten we ook een 

tegengewicht te bieden voor de huidige dominantie van het ordezoekende perspectief 

zowel bij beleidsmensen als bij consultants en vele academici. Wij pleiten in geen geval 

voor een complete doorslag naar de andere zijde – beiden hebben immers hun nut en 

zijn ons inziens noodzakelijk (cf. hoofdstuk 2, deel 2.1) – maar momenteel lijkt het er 

sterk op dat in Vlaanderen elk beleid best rationeel, hiërarchisch, gefaseerd, formeel 

en/of planmatig wordt gevoerd. De grote invloed van planningsbenaderingen en de 

New Public Management-beweging in het bijzonder, is hier uiteraard niet vreemd aan. 

Denken we hierbij aan de teneur van het gemeentedecreet (vb. bepalingen inzake 

strategische meerjarenplanning en het managementteam), de centraal aangestuurde 

tendens sinds de jaren ‘90 om beleid te formaliseren in domeinspecifieke plannen70, de 

populariteit van prestatie- en beleidseffectmetingen71, de sterke positie van ruimtelijke 

planners en hun planningsinstrumenten, de opkomst van projectmanagement (onder 

                                                  
67 Cf. supra: SIMON, o.c., 1947; LINDBLOM, o.c., 1959; WILDAVSKY, o.c., 1964; COHEN, MARCH, 

OLSEN, o.c., 1972; QUINN, o.c., 1980; KINGDOM, J.W., Agendas, alternatives and public policies. Boston: 

Little, Brown and Company, 1984; RHODES, o.c., 1990; TEISMAN, o.c., 1992; MARCH, o.c., 1994; 

BROWN, EISENHARDT, o.c., 1998; FLYVBJERG, B., Rationality and Power. Democracy in Practice. Chicago 

and London: University of Chicago Press, 1998; MINTZBERG, AHLSTRAND, LAMPEL, o.c., 1999; 

TEISMAN, o.c., 2005; etc. 
68 TEISMAN, o.c., 2005, pp.110-111. 
69 De eerste onderzoeksvragen hebben hierop betrekking (cf. infra). 
70 Met ‘planlast’ veelal als voorwaarde voor centrale subsidiëring: WAYENBERG, E., VAN DOOREN, W., 

Vermindering van planlast voor lokale besturen. Het doelmatigheidsprofiel van de lokale planverplichting 

toegepast op het Vlaamse stedenbeleid. In: DE RYNCK, F., WAYENBERG, E., (reds.), Lokale besturen intra- 

en interbestuurlijk doorgelicht. Brugge, Die Keure, 2006, pp.137-160.  
71 Cf. de Balance Scorecard ontwikkeld door Kaplan and Norton, het Excellence-model van de European 

Foundation of Quality Management (EFQM) en (voor Vlaanderen althans) de doelmatigheidsanalyse 

ontwikkeld door Bouckaert.  



HOOFDSTUK 1 - INTRODUCTIE 

 - 18 - 

meer om stadsprojecten in goede banen te leiden, cf. infra), etc. Op papier en in de 

hoofden van heel wat ‘publieke managers’ overheerst het ordezoekend perspectief hoe 

naar oplossingen moet worden gezocht, ook voor complexe problemen.  

 

Hiermee raken we de kern van de motivatie waarop dit proefschrift deels is gebaseerd. 

Uit descriptief onderzoek dat tracht zo goed als mogelijk werkelijke besluitvormings-

processen in kaart te brengen, blijkt dat de postulaten van het ordezoekende 

perspectief slechts in een aantal situaties terug te vinden zijn72. Doorgaans worden 

zoals al gemeld een kluwen van reeksen beslissingen vastgesteld waarbij verschillende 

actoren opportuniteiten en problemen inschatten, hun invloed laten gelden, 

interageren met elkaar, etc. Vanuit beleidsmatig oogpunt is het op zich echter vrij 

logisch dat het ordezoekende perspectief succes heeft bij besluitvormers. Bij 

eenvoudige besluitvorming bewijst ze haar bruikbaarheid (vb. bij beslissingen in een 

stabiele context en waar geen externe actoren bij betrokken zijn), bij complexe 

besluitvorming kan ze houvast bieden (vb. in een context met veel variabelen zoals 

actoren, belangen, processen, doelen, middelen, termijnen, etc.). Het negeren of 

reduceren van complexiteit lijkt immers de hanteerbaarheid van problemen te 

verhogen en onzekerheid min of meer weg te nemen.  

 

1.3.2.   Focus en onderzoeksvragen 

 

Alvorens onze onderzoeksvragen concreter te maken, geven we aan met welke focus 

we besluitvorming bij stadsprojecten bestuderen. De afbakening die we maken heeft 

betrekking op zowel de procescomponent als de machtscomponent van ons 

onderzoeksobject. 

Klemtoon op evoluties naar ID en 2D 

 

Hoewel mogelijks artificieel of weinig zinvol delen we in functie van de analyse het 

besluitvormingsproces van de stadsprojecten op in enkele stappen. In hoofdstuk 4 

geven we kort aan waarom we hier moeilijk omheen kunnen. Wij opteren voor vrij 

brede en abstracte stappen. De eerste stap beschrijft de evolutie van voedingsbodem en 

kiemen naar het ID voor een stadsproject. Met de letters ‘ID’ bedoelen we momenten 

waarop ideeën wordt geformuleerd waaraan een gevolg wordt gegeven. De tweede 

stap betreft deze tussen ID en 2D. ‘2D’ staat dan voor het arsenaal aan mogelijke 

plannen (van verschillende actoren en op verschillende niveaus) die ter uitvoering 

worden opgemaakt. De laatste stap beschrijft de evolutie vanaf de eerste tastbare 

ontwikkelingen van het stadsproject naar 3D, zijnde de finale resultaten in de praktijk. 

We zien deze indeling als een analytisch hulpmiddel dat ter discussie zal worden 

gesteld (cf. hoofdstuk 7).  

 

 

 

                                                  
72 Enkele belangrijke studies en auteurs haalden we reeds hierboven aan (cf. deel 1.2.2). In hoofdstuk 2 

komen we hier uitgebreid op terug.  
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Figuur 1.1: Focus van proefschrift inzake het besluitvormingsproces 
 

 
 

Voor wat betreft de totstandkoming van stadsprojecten ligt in dit proefschrift de 

klemtoon op de eerste twee stappen en minder op de laatste stap, vandaar ook 

stippellijnen bij de pijlen in bovenstaande figuur. Eenvoudig gesteld focussen we dan 

op volgende twee vragen: De eerste vraag betreft ‘hoe, waaruit (voedingsbodem en/of 

kiemen) en bij wie ontstaat het ID voor een stadsproject?’  De tweede vraag is dan ‘hoe 

overleven, veranderen en evolueren dergelijke ideeën (ID) tot uit te voeren plannen 

van een stadsproject (2D)’. Omdat we van mening zijn dat beleidsvoorbereiding, 

beleidsbepaling en beleidsuitvoering niet per definitie strikt gescheiden fasen zijn (cf. 

supra), besteden we ook aandacht aan de uitvoering van het stadsproject, in het 

bijzonder wanneer gebeurtenissen of beslissingen tijdens de uitvoering van de werken 

wezenlijk ingrijpen op de finaliteit van het stadsproject. Met de ID-2D-3D-spielerei 

gaan we voorbij aan de klassieke fasenindelingen (cf. hoofdstuk 2, deel 2.1). In 

hoofdstuk 7 passen we de ‘spielerei’ toe, in het concluderende hoofdstuk 9 zullen we 

hierover reflecteren en de voor- en nadelen schetsen. 

Stadsbestuur als focal actor 

 

Onderzoek naar besluitvorming in zogenaamde ‘governance’-settings kan betrekking 

hebben op verschillende analytische niveaus: interpersoonlijke relaties op microniveau, 

interorganisatorische relaties tussen publieke en (semi-)private instellingen op meso-

niveau en relaties tussen overheid en samenleving op macroniveau73. Wij zullen ons 

richten op zowel meso- als microniveau, maar niet bij elke actor. In dit proefschrift is 

de focal actor het stadsbestuur dat we – hoewel het onderscheid niet altijd even strikt 

te maken is – kunnen opdelen in een politieke en ambtelijke component74. Deze compo-

nenten beperken zich niet noodzakelijk tot de klassieke verkozen gemeenteraadsleden 

of ambtenaren. OCMW,’s, verzelfstandigde agentschappen of intergemeentelijke 

samenwerkingsverbanden maken immers ook deel uit van de bredere lokale 

bestuurlijke structuur (cf. hoofdstuk 3). De term ‘stadsbestuur’ omvat dus hier “het 

geheel van lokale publieke instellingen die functioneren onder de verantwoordelijkheid van 

                                                  
73 Naar RHODES, R., MARSH, D., New directions in the study of policy networks. In: European Journal of 

Political Research, 1992, 21, pp.181-205. 
74 STEYVERS, o.c., 2007, pp.18-19. 

Voedingsbodem en/of kiemen stadsproject 

3D (gerealiseerd stadsproject) 

ID (ideeën stadsproject) 

2D (plannen stadsproject) 
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lokaal verkozen politici”75. Wanneer we in ons onderzoek besluitvormingsprocessen en 

beslissingsmacht bij types van stadsprojecten analyseren, krijgen dus vooral, maar niet 

uitsluitend de rollen, impact, strategieën en relaties van deze lokale actoren aandacht. 

Onder meer het onderscheid tussen politici en ambtenaren is hierbij interessant, alsook 

de verschillen binnen deze groepen (vb. gemeenteraad versus college, stadssecretaris 

versus bepaalde diensthoofden, etc.) 

 

Zoals aangegeven werken Vlaamse stadsbesturen bij stadsprojecten samen met andere 

en hogere bestuursniveau (multi-level governance) en/of met semi-publieke of private 

actoren (multi-actor governance). De belangen, relaties en (inter)acties van deze 

actoren die relevant zijn voor de besluitvorming brengen we uiteraard ook in rekening, 

maar doen dit voornamelijk op mesoniveau, nauwelijks op microniveau. Waar we in 

onze analyses het onderscheid maken tussen onder meer de rol, impact en relaties van 

de burgemeester, het college, de raad, de stadssecretaris, de stedelijke diensten, het 

autonoom gemeentebedrijf, etc., beschouwen we bijvoorbeeld de Vlaamse overheid 

meer als een geheel wetende dat daar in wezen ook een verregaande opdeling te 

maken is. Dat laatste geldt ook voor de (semi-)private actoren die aan bod zullen 

komen. 

Een eerste verfijning van de onderzoeksvragen 

 

Na enkele inleidende paragrafen zijn we stilaan in staat om de onderzoeksvragen 

geformuleerd bij aanvang van deze introductie, een eerste keer te verfijnen. Immers 

zijn enkele begrippen kort geduid, kaders geschetst, standpunten ingenomen, 

problemen gesteld en grenzen getrokken. Een eerste set onderzoeksvragen focust op 

de vorming, genese en groei van stadsprojecten, dus op de laatste component van ons 

centrale concept ‘besluitvorming’. Een tweede set heeft betrekking op die andere 

component, met name ‘het besluit’. We formuleren hieronder onderzoeksvragen met 

betrekking tot diegenen die over macht beschikken om te (be)sluiten. In een derde set 

vragen we ons af hoe en in welke mate de kenmerken van het proces (vorming) en de 

beslissingsmacht (besluitvormers) zich tot elkaar verhouden. Tot slot is er een set van 

onderzoeksvragen gelieerd aan onze theoretische vooronderstellingen en gebruikte 

methodologie. 

 

1. inzake genese en besluitvormingsprocessen 

Beschrijvend: Hoe verloopt feitelijk de totstandkoming van Vlaamse 

stadsontwikkelingsprojecten? Betreft het voornamelijk een gestructu-

reerd en gecontroleerd proces of veeleer een stapsgewijs en rommelig 

proces? Wat zien we waar wanneer? Zijn er verschillen naar types van 

stadsproject en fasen in het proces?  

Verklarend: Waarom verlopen besluitvormingsprocessen rond 

stadsprojecten op de door ons vastgestelde wijze? Wat verklaart de 

eventuele verschillen tussen bepaalde types van projecten en/of fasen? 

 

                                                  
75 DE RYNCK, F., Gebiedwerking in steden. Een kader voor beleid en praktijk. In: DE RYNCK, F. (Red.), 

De stad in de wijk. Brussel: Politeia, 2008, pp.7-28. 
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2.  inzake besluitvormers, beslissingsmacht en machtsverhoudingen  

Beschrijvend: Wie zijn de architecten van de beslissingen bij Vlaamse 

stadsprojecten? Wat zijn de rollen van onze ‘focal actor’? Hoe werkt het 

hele krachtenveld van zowel personen als organisaties in op deze 

besluitvorming? Hoe liggen de machtsverhoudingen tussen de actoren 

die impact hebben? 

Verklarend: Waarom stellen we bepaalde machtsverhoudingen vast? 

Waarom worden actoren in- of buitengesloten? En ook hier, wat 

verklaart de eventuele verschillen tussen bepaalde projecten en fasen? 

 

 3.  inzake dubbelbinding van proces en macht 

In welke mate zijn er relaties te leggen tussen besluitvormingsprocessen 

en beslissingsmacht? Waar en wanneer zien we eventueel dergelijke 

verbanden? 

 

4.  inzake theoretische invalshoek en methodologie 

In welke mate vatten we op een adequate manier de besluitvorming bij 

Vlaamse stadsprojecten door een complexiteitserkennend perspectief te 

hanteren76 en besluitvormingsprocessen te reconstrueren via casestudies 

in een Vlaamse stad? 

 

1.3.3.   Methodologie 

Grounded theory & multidisciplinariteit 

 

Voorliggend onderzoek vertrok min of meer bewust van een lichter theoretisch kader 

dan weergegeven in de twee theoretische hoofdstukken van dit proefschrift. Ook de 

onderzoeksvragen waren bij aanvang minder scherp dan hierboven een eerste maal 

geformuleerd. Literatuurstudie, empirisch onderzoek en theorievorming hebben zich 

in de loop van het onderzoek cyclisch-interactief afgewisseld. Onze aanpak sluit dan 

ook gedeeltelijk – voornamelijk tijdens de eerste helft van de onderzoeksperiode – aan 

bij de ‘grouded theory approach’ van Glaser & Strauss77. In het methodologische 

hoofdstuk van dit proefschrift (cf. hoofdstuk 4) gaan we hier uitgebreid op in. 

 

De literatuur, inzichten en invalshoeken die we hanteren binnen dit proefschrift 

beperken zich niet tot één wetenschappelijke discipline. Uit de management- en 

bestuurskundige literatuur halen we bijvoorbeeld heel wat bruikbaar materiaal met 

betrekking tot besluitvormingsprocessen en strategische plannen. De politicologie, 

bijgestaan door de bestuurskunde, is dan weer hoofdleverancier voor theoretische en 

                                                  
76 Dit sluit min of meer aan bij de theoretisch-georiënteerde hypothese die Teisman hanteerde bij zijn 

onderzoek naar besluitvorming over ruimtelijke investeringen. TEISMAN, o.c., 1992, p.21. 
77 GLASER, B.G., STRAUSS, A., The Discovery of Grounded Theory: strategies for qualitative research. New 

York: Aldine De Gruyter, 1967 (renewed 1995); STRAUSS, A., CORBIN, J. (Ed.), Grounded Theory in 

Practice. London: Sage Publications, 1997. 
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empirische kaders omtrent beslissingsmacht, government en governance. Sociologische 

benaderingen hanteren we veeleer als horizontale assen door alles heen78. 

 

Hoewel in dit proefschrift via stadsprojecten, dus strategische ruimtelijke interventies, 

naar besluitvormingsprocessen en beslissingsmacht wordt gekeken, gebruiken we 

(quasi) geen stedenbouwkundige bril. Deze bril is onder meer geschikt voor een 

onderzoek naar de ‘redelijkheid’, met name de inhoudelijke kwaliteit of effectiviteit, 

van beleidsbeslissingen inzake stadsprojecten. Dit zijn aspecten die in het proefschrift 

nauwelijks aan bod komen. Voorliggend onderzoek is zoals verder wordt toegelicht 

geen beleidsanalyse of beleidsevaluatie. Wel nemen we in ons onderzoek mee hoe en in 

welke mate de institutionele context van de ruimtelijke ordening en het ruimtelijk 

beleid een impact heeft op de besluitvorming bij Vlaamse stadsprojecten. In het 

bijzonder denken we hier enerzijds aan (procedures rond) juridische en beleids-

instrumenten zoals gewestplannen, ruimtelijke structuurplannen (lokaal en Vlaams), 

bijzondere plannen van aanleg (BPA’s), ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP), 

bouwvergunningen, milieueffectenrapportages (MER), en anderzijds aan de 

beleidscultuur binnen ruimtelijke ordening in Vlaamse steden79.  

Meervoudige casestudy & kwalitatieve onderzoekstechnieken 

 

Om zicht te krijgen op hoe besluitvormingsprocessen rond Vlaamse stadsprojecten tot 

stand komen en welke machtsverhoudingen daarbinnen aanwezig zijn, opteerden we 

om na breder verkennend achtergrondonderzoek enkele van deze processen grondig te 

reconstrueren. In hoofdstuk 4 argumenteren we uitgebreid waarom de reconstructie-

methode en de meervoudige casestudy best in staat zijn om adequate antwoorden te 

leveren op onze onderzoeksvragen. Kort gesteld laat deze aanpak toe complexe 

fenomenen te bestuderen in hun ‘real-life context’ waardoor samenhang behouden 

blijft80. Dit is vrij essentieel voor het hanteren van een complexiteitserkennend 

perspectief. Zoals reeds aangehaald moeten we er ons als onderzoekers wel van 

bewust blijven dat we op basis van onze vooronderstellingen steeds zelf 

‘(re)constructies’ maken, meestal gebaseerd op ‘(re)constructies’ van betrokken actoren 

bij deze processen. Wanneer we in dit proefschrift rechercheur spelen van 

besluitvormingsprocessen vertrekken we dus niet vanuit de formele en strikt 

gescheiden fasen en de formele (lokale) gezagsdragers die centraal staan in het 

ordezoekend perspectief. Via het ID-2D-3D-hulpmiddel trachten we per fase zicht te 

                                                  
78 Auteurs zoals Chhotray & Stoker schuiven zeer expliciet dergelijk multidisciplinaire aanpak naar voor 

om ‘governance’-praktijken te onderzoeken. CHHOTRAY, STOKER, o.c., 2008. 
79 De beleidscultuur wordt volgens bepaalde auteurs gekenmerkt door neo-corporatisme, particratie, 

cliëntelisme en lobbywerk tussen bestuurslagen (cf. hoofdstuk 5). Cf. ALBRECHTS, L., Planning and 

power: towards an emancipatory planning approach. In: Environment and Planning C: Government and 

Policy, 2003, 21, pp.905-924; SAEY, P., Macht in de theorie van de planning. Van zelfperceptie naar aporie 

en hoe het anders kan. In: Ruimte & Planning, 2005, 3, pp.35-57; RENARD, P., Wat kan ik voor u doen? 

Ruimtelijke wanorde in België: een hypotheek op onze toekomst, Antwerpen: Icarus, 1995; DE VRIES, J., Grenzen 

verkend. Internationalisering van de ruimtelijke planning in de Benelux. Proefschrift, Universiteit van 

Amsterdam, Delft: DUP Science, 2002, p.149; VOETS, o.c., 2008. Cf. hoofdstuk 5 (deel 5.5.2). 
80 BAARDA, D.B., DE GOEDE, M.P.M., TEUNISSEN, J., Basisboek. Kwalitatief Onderzoek. Groningen: 

Wolters-Noordhoff, 2005, pp.112-124; YIN, R.K., Case study research. Design and methods. London: Sage, 

1984, p.23. 
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krijgen op allerlei interacties, exogene factoren of maatschappelijke ontwikkelingen, 

formele en informele initiatieven, bindende en niet-bindende plannen, pacten of 

documenten, belangenconflicten en machtsspelletjes, etc. die mogelijks – al dan niet 

rechtstreeks – kunnen doorwerken op de besluitvorming. In hoofdstuk 4 komen we 

hier uitgebreider op terug. 

 

De cases onderzocht in dit proefschrift hebben betrekking op drie projecten in de West-

Vlaamse stad Kortrijk. Zoals we in hoofdstuk 4 kort zullen toelichten kampt(e) Kortrijk 

meer dan zijn onmiddellijke omgeving met de postindustriële conditie. Dit vertaalde 

zich onder meer in een overvloed aan vacante of slechts residueel herbruikte 

industriële complexen en sites met afgedankte infrastructuur81. Deze zwakte ombuigen 

tot een sterkte lijkt dan ook aan de orde in Kortrijk. Zoals in de inleiding reeds vermeld 

beschouwt men stadsprojecten hier als het instrument bij uitstek.  

 

Onze cases zijn deels verwant, deels contrasterend. Ze behandelen telkens de 

besluitvorming bij een stadsontwikkelingsproject in het centrum van de stad. We 

opteerden bovendien om enkel projecten te selecteren die een centrale positie innemen 

in formele strategische documenten van het stadsbestuur (vb. bestuursakkoorden, 

strategisch meerjarenplan, ruimtelijk structuurplannen), die door lokale politici en 

ambtenaren in onze interviews als strategisch en ingrijpend voor de stad worden 

beschouwd, die in uitvoering waren tijdens het veldwerk (i.c. in 2007 en 2008) en die 

grotendeels worden afgerond in de loop van de huidige legislatuur (i.c. 2007-2012). 

Kortom, we wensen de besluitvorming te bestuderen bij recente en ingrijpende 

(formeel en in perceptie) Kortrijkse stadsontwikkelingsprojecten.  

 

Concreet gaat het over volgende stadsontwikkelingsprojecten in de Kortrijkse 

binnenstad:  

(1) de bouw van het grote winkelcentrum ‘K in Kortrijk’ (en een design-

woontoren) in de Kortrijkse binnenstad door de projectontwikkelaar 

Foruminvest;  

(2) het verbreden, verdiepen en rechttrekken van de Leie in het 

stadscentrum waardoor een herprofilering van het stadsbeeld wordt 

nagestreefd; en  

(3) de uitbouw van het Buda-eiland tot een 'centrum voor kunst en creatie' 

dat zich richt op stad en regio en dat ook een fysiek-ruimtelijke 

component bevat.  

 

Een uitgebreide beschrijving van deze stadsprojecten volgt in hoofdstuk 6. Figuur 1.2 

situeert deze stadsprojecten op een kaart van de Kortrijkse binnenstad 

 
 

 

                                                  
81 DE MEULDER, B., Buda-eiland, Kortrijk als work in progress. Twaalpuntenkroniek van een 

stadsproject. In: BOUDRY, L., LOECKX, A., VAN DEN BROUCK, J. e.a., Inzet / Opzet / Voorzet. 

Stadsprojecten in Vlaanderen. Antwerpen – Apeldoorn, Garant, 2006, p.54. 
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Figuur 1.2: Situering drie stadsprojecten in Kortrijkse binnenstad82 

 

 
 

 

De heterogeniteit van onze cases schuilt in de belangrijkste besluitvormers (naast 

stadsbestuur), het verschil in financiering en de focus naast het fysiek-ruimtelijke. Met 

andere woorden, na het vooreerst onder controle houden van enkele factoren, wordt 

nadien gestreefd naar een ‘most different design’ op basis van variabelen die van 

belang zijn in dit proefschrift (cf. tabel 1.1 en hoofdstuk 4). In de politicologie wordt 

deze aanpak ook wel aangeduid met ‘comparative case method’. 

 
Tabel 1.1: Selectie van stadsprojecten 

 

 Belangrijkste 

besluitvormers (naast 

college en 

administratie) 

 

Belangrijkste 

financieringsbron 

 

Belangrijkste focus 

naast fysiek-

ruimtelijke aspecten 

Winkelcomplex  

‘K in Kortrijk’ 

Private investeerder + 

AG Woonregie/SOK* 

Private investeerder Economie 

Leiewerken Vlaamse overheid + 

Intercommunale 

Leiedal 
 

Vlaamse overheid Mobiliteit 

Buda-eiland Kunstensector Stad Kortrijk  

(ook andere actoren) 

Cultuur 

                      * AG = een autonoom gemeentebedrijf 

 

                                                  
82 Bewerking van een kaart  afkomstig uit het Kortrijkse ruimtelijke structuurplan. LEIEDAL, Gemeentelijk 

Ruimtelijk Structuurplan Kortrijk. Informatief gedeelte. Kortrijk: Intercommunale Leiedal i.s.m. de Stad 

Kortrijk, 2006, p.135. 
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Zoals gangbaar opteren we bij onze casestudy’s voor meerdere kwalitatieve 

onderzoeksmethoden en -technieken83. In hoofdzaak baseren we onze reconstructies 

van besluitvormingsprocessen op tientallen diepte-interviews met sleutelfiguren. In 

totaal werden in de loop van 2007 en 2008 een 40-tal politici, ambtenaren en externe 

actoren84 uit Kortrijk geïnterviewd, sommige zelfs meerdere keren85. Hoewel we 

gebruik maakten van een gesprekgids, verliepen de interviews over het algemeen 

semi-gestructureerd. We kozen daarnaast ook telkens voor een analyse van 

verschillende (beleids)documenten en het bezoeken van de sites en/of de werven van 

de stadsprojecten. Deze methodische triangulatie bezorgt ons een adequater beeld van 

de besluitvorming bij stadsprojecten.  

 

1.3.4.   Onderzoeksdoel, toegevoegde waarde en beperkingen 

 

Zoals uit de twee theoretische hoofdstukken van dit proefschrift zal blijken, zijn in de 

internationale wetenschappelijke literatuur relatief weinig inzichten voorhanden 

omtrent de totstandkoming van en de beslissingsmacht bij stadsprojecten86. Grondig 

onderzoek in Vlaanderen is vooralsnog onbestaande. Rond andere onderzoekstopics 

dan stadsprojecten bestaan er zelfs nauwelijks studies die focussen op besluitvor-

mingsprocessen. Onderzoek naar beslissingsmacht en machtsverhoudingen gebeurt 

iets vaker. Denken we hier in de eerste plaats aan het recente proefschrift van Joris 

Voets87. De weinige publicaties over Vlaamse stadsprojecten focussen zelden op de 

besluitvorming ervan, maar evalueren veeleer de resultaten of onderzoeken het 

projectmanagement en de implementatie. Met dit proefschrift trachten we dus 

internationaal en in het bijzonder voor Vlaanderen enkele witte vlekken weg te 

werken. 

 

De centrale doelstelling van dit onderzoek is wetenschappelijke en bruikbare inzichten 

te verwerven over (de voortgang van) beslissingsprocessen en machtsverhoudingen bij 

Vlaamse stadsontwikkelingsprojecten. Onze analyses zijn er in het bijzonder op gericht 

unieke kennis te vergaren over de genese van een ingrijpend fysiek-ruimtelijk 

stadsproject en over de rol van een Vlaams stadsbestuur (i.c. het Kortrijkse bestuur) in 

dergelijke multi-actor en/of multi-level arrangementen. In de marge van deze centrale 

doelstelling bundelen we relevante theoretische kaders en stellen we gedetailleerd 

empirisch materiaal rond drie Kortrijkse cases ter beschikking. Dit is mogelijks 

bruikbaar voor andere onderzoekers of doeleinden. We trachten met dit proefschrift 

                                                  
83 BAARDA, e.a., o.c., 2005, p.114; LESTHAEGHE, R., Onderzoeksmethoden in mens- en maatschappijweten-

schappen. Brussel: Centrum voor Sociologie – Vrije Universiteit Brussel, 1993, pp.26-38; MORTELMANS, 

D., Handboek kwalitatieve onderzoeksmethoden. Leuven: Acco, 2007, p.23; MASO, I., SMALING, A., Kwalitatief 

onderzoek: praktijk en theorie. Amsterdam: Boom, 1998, p.11. Uitgebreide toelichting in hoofdstuk 4. 
84 Bijvoorbeeld academici en vertegenwoordigers van verzelfstandigde organisaties (i.c. autonome 

gemeentebedrijven en vzw’s), intercommunales en middenveldorganisaties. 
85 Namenlijsten zijn opgenomen in hoofdstuk 4 (cf. deel 4.4.1).  
86 Onder meer Pinson verbaast zich over het gebrek aan dergelijk onderzoek. PINSON, o.c., 2006. In deel 2 

(hoofdstuk 2 en 3) van dit proefschrift verwerken we bestaande relevante internationale en Vlaamse 

wetenschappelijke literatuur. 
87 VOETS, J., Intergovernmental relations in multi-level arrangements: Collaborative public management in 

Flanders. Proefschrift Instituut voor de Overheid, KULeuven, 2008. 
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ook een bijdrage te leveren met betrekking tot het wetenschappelijk benaderen van ons 

onderzoeksobject. Hiertoe beklemtonen we het belang van ons ontologische, 

epistemologisch en methodologische uitgangspunten en ontwikkelen we een 

analysekader.  

 

De inhoudelijke beslissingen met betrekking tot de drie geselecteerde stadsprojecten en 

de houding van de verschillende betrokken actoren hiertegenover lichten we per case 

wel toe in functie van het besluitvormingsproces, maar we zullen geen normatieve 

uitspraken doen over deze besluiten of houding. Het betreft dus zoals al gesteld geen 

beleidsevaluatie. Het beleidsrelevante aspect van ons onderzoek bevindt zich op een 

abstracter en meer indirect niveau. De lessen die academici, stadsbesturen en boven-

lokale overheden uit de resultaten van dit proefschrift kunnen trekken, betreffen de 

afstemming van theoretische en/of dominante praktijken inzake besluitvorming met de 

complexe realiteit.  

 

Zoals in een vorig onderdeel aangehaald vloeit uit ons ontologisch en epistemologisch 

standpunt voort dat we geen ‘positivistische’ causale analyses of modellen betreffende 

de totstandkoming of uitkomst van Vlaamse stadsprojecten zullen produceren (cf. 

supra, deel 1.3.1). Kortom, de nadruk ligt op ‘verstehen’ in Weberiaanse zin, niet op het 

voorspellen van de besluitvorming. Door verschillende cases te beschrijven en te 

analyseren trachten we zo goed als mogelijk de complexiteit van processen en de 

beslissingsmacht in kaart te brengen. Scharpf typeert dit als een interactiegericht 

onderzoek88. Dergelijk onderzoek focust immers op processen, op de interacties tussen 

actoren en factoren.  

 

De resultaten van onze meervoudige casestudy laten geen statistische generalisaties 

toe, maar wel theoretische generalisaties89. Bepaalde resultaten uit onze cases kunnen 

overdraagbaar zijn op soortgelijke gevallen die niet werden onderzocht. In die zin zijn 

het hypothesen voor nieuw onderzoek. In hoofdstuk 4 (cf. deel 4.2.3) geven we aan dat 

de overdraagbaarheid van onze conclusies (‘transferability’) is gebaseerd op analogie-

redeneringen die bestuurders of andere onderzoekers kunnen maken. Dit proefschrift 

genereert echter geen ‘positivistisch causaal model’ zodat de besluitvorming bij 

Vlaamse stadsontwikkelingsprojecten voorspelbaar wordt. 

 

1.3.5.   Samengevat: een ideaaltype van ons onderzoekskader 

 

In onderstaande tabel vatten we het onderzoekskader dat werd geschetst in deze 

introductie op een ideaaltypische manier samen. 

 

 

 

                                                  
88 SCHARPF, F.W., Games real actors play. Actor-centered institutionalism in policy research. Boulder: Westview 

Press, 1997, p.11. 
89 YIN, o.c., 1984, pp.38-40; MASO, SMALING, o.c., 1998, pp.78-79; BAARDA e.a., o.c., 2005, pp.199-200; 

MORTELMANS, o.c., 2007, pp.442-443. 
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Tabel 1.2: Ideaaltypische samenvatting van het onderzoekskader 
 

Onderzoeksobject De besluitvorming bij fysiek-ruimtelijke 

stadsontwikkelingsprojecten in Vlaamse steden 

Centrale 

onderzoeksvragen 

Hoe ontstaan en groeien stadsprojecten in 

Vlaanderen? Waar ligt de beslissingsmacht en 

welke machtsverhoudingen zijn aanwezig? Wat is 

de verhouding tussen processen en macht? 

Onderzoeksdoel  Inzichten aanreiken waardoor we de besluit-

vorming bij stadsprojecten in Vlaanderen beter 

kunnen begrijpen (niet voorspellen). 

Een methodologische bijdrage leveren inzake het 

in kaart brengen van besluitvorming bij 

stadsprojecten. 

Ontologisch en 

epistemologisch 

standpunt 

Een sociaal-constructivistische benadering  

Theoretische 

vooronderstelling bij 

aanvang (hypothese) 

Uitgangspunten van het complexiteitserkennende 

perspectief waarin incrementalisme, emergenties, 

verdichtingsmomenten, netwerken en 

rolvervlechting centraal staan 

Motivatie De dominantie van het ordezoekende perspectief 

waarin een ‘rationele’ kijk, gefaseerde aanpak en 

roldifferentiatie centraal staan 

Methodologie Breed verkennend achtergrondonderzoek 

Meervoudige casestudy: reconstructie van 

besluitvormingsprocessen bij drie 

stadsontwikkelingsprojecten in het centrum van 

Kortrijk (most different design).  

Methodische triangulatie: diepte-interviews met 

sleutelfiguren, documentenanalyse en werf- of 

sitebezoek 

 

 

1.4.   STRUCTUUR VAN HET PROEFSCHRIFT 

 

We maken gebruik van een eenvoudige indeling. Naast dit inleidende hoofdstuk 

bestaat het proefschrift uit drie delen. Deze delen en de hoofdstukken daarbinnen 

kennen een rechtlijnige logica die het complexe ontwikkelingsproces wegveegt.  

 

Het theoretische eerste deel bevat de hoofdstukken 2 en 3. In beide hoofdstukken 

verkennen we de omvangrijke, bekende en/of populaire literatuur die relevant is voor 

dit proefschrift. In hoofdstuk 2 komen theorieën over besluitvormingsprocessen aan 

bod. We baseren ons hier voornamelijk op bestuurskundige en managementliteratuur. 

In hoofdstuk 3 bespreken we concepten en inzichten met betrekking tot beslissings-

macht en machtsverhoudingen. Op basis van theorievorming uit de politicologie en 

deels uit de sociologie en de politieke geografie behandelen we ‘government’- en 

‘(urban) governance’-theorieën waarin macht, elite, coalities, netwerken en 

meerschaligheid centraal staan, al dan niet toegepast op stadsontwikkelingsprojecten. 
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Hoewel van een andere orde, gaan we in dit derde hoofdstuk ook ruim in op het 

hoofdzakelijk formeel-legale verhaal dat van toepassing is op onze ‘focal actor’. Dit 

theoretische deel sluiten we af met een kort ‘intermezzo’. Hierin verfijnen we de 

onderzoeksvragen, grotendeels op basis van de theorieën uit de theoretische 

hoofdstukken, en geven we aan op basis van welke insnijdingen we ons empirisch 

materiaal zullen analyseren. 

 

Het empirische deel 2 vangen we aan met een methodologisch hoofdstuk. In dit 

hoofdstuk 4 lichten we onze ontologische, epistemologische en theoretische stand-

punten uitgebreid toe en beargumenteren en concretiseren we onze methodologie. 

Hoofdstuk 5 is een synthese van achtergrondonderzoek dat we uitvoerden om zicht te 

krijgen op de institutionele context in de stad Kortrijk. Hoofdstuk 6 bevat de 

beschrijving van de drie cases. Per case wordt gestart met een korte toelichting van het 

stadsproject, gevolgd door een vrij uitgebreide reconstructie van het besluitvormings-

proces vooralsnog zonder verwijzingen naar theoretische kaders en concepten.  

 

Het derde deel bevat onze analyses en conclusies.  In hoofdstuk 7 focussen we de 

analyses op de procescomponent van ons onderzoeksobject. In hoofdstuk 8 ligt de 

klemtoon op analyses met betrekking tot de machtscomponent. Hoofdstuk 9 bevat, 

gekoppeld aan de vier onderzoeksvragen, de conclusies van ons onderzoek. Zo  gaan 

we onder meer expliciet in op de dubbelbinding tussen proces en macht en reflecteren 

we ook over onze onderzoeksaanpak. 

 

Wat volgt is een bibliografie90, maar geen bijlagen91. 

 

 

                                                  
90 Verwijzingen naar gebruikte literatuur vermelden we in functie van de leesbaarheid van de tekst in 

voetnoten. Bij een eerste gebruik van een specifieke bron in een hoofdstuk geven we telkens (opnieuw) de 

volledige verwijzing weer. 
91 Omdat de grens soms dun was (en het proefschrift hierdoor potentieel steeds dikker) tussen wat we best 

in de tekst vermelden en wat in bijlage, of tussen wat in bijlage kan worden toegevoegd en wat volledig 

buiten het proefschrift valt, bevat het proefschrift uiteindelijk geen bijlagen. Heel wat zogenaamde ballast 

schrapten we en we verwerkten zo goed als mogelijk alle relevante delen direct in de tekst. 
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 OVER BESLUITVORMINGSPROCESSEN 
 

 
 

 

 

 

2.1.   INLEIDING: DUBBELKIJKEN MET IDEAALTYPISCHE PERSPECTIEVEN 

 

Zoals in het inleidende hoofdstuk gesteld bevat het theoretische deel van dit 

proefschrift twee aparte hoofdstukken: één over besluitvormingsprocessen en één over 

beslissingsmacht. Om bepaalde theorieën uit voorliggend hoofdstuk te duiden en goed 

te kunnen begrijpen besteden we ook hier binnen bepaalde onderdelen aandacht aan 

de machtscomponent. In hoofdstuk 3 zullen we echter meer gedetailleerd deze 

component behandelen. 

Een gelaagd continuüm 

 

Om de vele theorieën over besluit- en/of strategievormingsprocessen te ordenen 

schuiven verschillende auteurs meerdere typologieën, paradigma’s of scholen naar 

voor. Denken we hier aan de 10 scholen van Mintzberg, Ahlstrand & Lampel, de drie 

strategiemodellen van Chaffee, de besluitvormingsmodellen van Allison, de typologie 

van Bowman, de benadering van de Wit, Meyer & Breed, het matrixmodel van 

Idenburg, de indeling van Johnson & Scholes, de drie perspectieven van Teisman, etc.1. 

Om een zekere ‘orde’ te brengen in het complexe geheel aan theoretische kaders 

opteren wij voor een ideaaltypische indeling met ‘ordezoekende’ en ‘complexiteits-

erkennende’ theoretische kaders. Deze opdeling sluit vrij sterk aan bij het onderscheid 

                                                  
1 MINTZBERG, H., AHLSTRAND, B., LAMPEL, J., Op strategie-safari. Een rondleiding door de wildernis van 

strategisch management. Schiedam: Scriptum, 1999; CHAFFEE, E., Three models of strategy. In: Academy of 

Management Review, 1985, 10, pp.89-98; ALLISON, G., Essence of Decision. Explaining the Cuba missile crisis. 

Boston: Little Brown, 1971; BOWMAN, E., Strategic History: Through Different Mirrors. In: Advances in 

Strategic Management, 1995, 11A, pp.25-45;  DE WIT, B., MEYER, R., BREED, K., Strategisch management van 

publieke organisaties. De overheid in paradoxen. Utrecht: Lemma, 2000; IDENBURG, P., Bossanova in 

strategie-ontwikkeling. In: Economische Statistische Berichten, 1992, 4, pp.398-402; JOHNSON, G., SCHOLES, 

K., Exploring public sector strategy. Essex: Pearson Education Ltd., 2002. TEISMAN, G., Complexe 

besluitvorming, een pluricentrisch perspektief op besluitvorming over ruimtelijke investeringen (proefschrift), 

Rotterdam: Erasmus Universiteit, 1992. 
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dat Teisman maakt op basis van het moderne systeemdenken om met 

maatschappelijke en bestuurlijke complexiteit om te gaan (cf. hoofdstuk 1, deel 1.2.2)2 

en is tevens in grote mate terug te voeren tot het verschil tussen enerzijds 

voorschrijvende en normatieve theorieën (cf. eerste drie scholen van Mintzberg, 

Ahlstrand & Lampel) en anderzijds beschrijvende theorieën (cf. laatste scholen van 

Mintzberg, Ahlstrand & Lampel)3. Het ordezoekende perspectief sluit dus aan bij 

rationele, normatieve, mechanische, instrumentele en/of lineaire theoretische kaders. 

Het complexiteitserkennend perspectief is dan weer sterk aanwezig in incrementele, 

organische en/of chaotische theoretische benaderingen. In dit hoofdstuk lichtten we de 

verschillende kaders uitgebreid toe. 

 

Door een indeling te gebruiken op basis van ideaaltypes waarbij de karaktertrekken 

dus gezuiverd worden weergegeven, gaan we enigszins voorbij aan de concrete 

werkelijkheid waarin allicht sprake is van een glijdend of gelaagd continuüm en 

kenmerken van zowel ordezoekende als complexiteitserkennende benaderingen 

kunnen overlappen. Vraag is uiteraard waar, wanneer, op welke laag en/of bij wie 

welk theoretisch perspectief best toepasbaar is. Dit is zoals gesteld één van de 

onderzoeksvragen van dit proefschrift. Onze algemene hypothese en methodologische 

aanpak vertrekken weliswaar vanuit een complexiteitserkennend perspectief, maar 

laten hierbij ook de ruimte om na te gaan in welke context en mate het ordezoekende 

perspectief meest geschikt is om de werkelijkheid in kaart te brengen. Het is immers 

perfect mogelijk dat een besluitvormingsproces van een bepaald type, in bepaalde 

fases, met een bepaald tijdsperspectief en/of op een bepaald abstractieniveau zich 

adequater laten vatten met een ordezoekende benadering, maar andere types, fases, 

tijdsperspectieven of abstractieniveaus veeleer aansluiten bij complexiteitserkennende 

benaderingen. Deze veronderstellingen sluiten aan bij Mintzberg’s configuratieschool4.  

 

Concreet kan een beslissing of handeling van één individu bij een specifieke fase in de 

besluitvorming van een stadsproject op korte termijn als weloverwogen en 

gestructureerd worden bestempeld, maar kunnen we niet om het grillige karakter heen 

wanneer we het totale besluitvormingsproces van het stadsproject van op enige 

afstand bekijken. Niet alleen kunnen er meerdere actoren betrokken zijn, er kunnen 

tussen deze actoren ook verschillen zijn in het benaderen van de site, het gehanteerde 

tijdsperspectief, de institutionele context, de percepties omtrent elkaars handelen, etc.5 

Bovendien vertonen individuen niet altijd eenduidig gedrag. “Wat op het niveau van een 

specifiek besluitvormingsproces ‘irrationeel’ mag blijken, kan in het licht van 

positieoverwegingen ‘rationeel’ zijn. Het gaat dan niet om inhoudelijke rationaliteit, maar om 

                                                  
2 TEISMAN, G., Publiek Management op de grens van chaos en orde. Over leidinggeven en organiseren in 

complexiteit. Den Haag: Sdu Uitgevers, 2005. 
3 Hun opdeling in 10 scholen blijft uiteraard voor discussie zorgen omdat in de meeste theorieën wel 

prescriptieve en descriptieve componenten zitten. Mintzberg, Ahlstrand & Lampel waren zich hiervan 

bewust en maakten een synthese in een laatste school, de configuratieschool. MINTZBERG, 

AHLSTRAND, LAMPEL, o.c., 1999. 
4 MINTZBERG, AHLSTRAND, LAMPEL, o.c., 1999, pp.277-319. 
5 HEALEY, P., Urban complexity and spatial strategies. Towards a relational planning of our times. London: 

Routledge, 2007; OOSTERLYNCK, S., Nieuwe impulsen voor onderzoek in de ruimtelijke planning. In: 

Ruimte & Planning, 2008, 1, pp.3-7. 
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positie- of politieke rationaliteit”6. Rolgeoriënteerde drijfveren kunnen het gedrag danig 

beïnvloeden en daarmee de besluitvorming.  

De januskop van orde en chaos 

 

Waar ordezoekende benaderingen de nadruk leggen op controle, voorspelbaarheid en 

orde, beschouwen complexiteitserkennende benaderingen momenten van chaos en 

wanorde (eveneens) als zinvol7. Stacey stelt zelfs dat chaos noodzakelijk is. “Such 

systems can indeed involve order out of chaos – even more amazingly this chaos or mess, is 

essential to the process. Contrary to some of our deep-seated beliefs, mess is the material form of 

which life and creativity are built, and it turns out that they are built, not according to some 

prior design, but through a process of spontaneous self-organisation that produces emergent 

outcomes”8. Kortom, in de chaos zitten interessante mogelijkheden verscholen waaruit 

men kan leren en waarmee creatief kan worden omgesprongen. Daartegenover staat 

dan weer het belang van een zekere orde of stabiliteit in functie van efficiënte en 

effectieve beleidsvoering (cf. infra).  

 

In dit proefschrift gaa n we ervan uit dat ‘orde’ en ‘chaos’ zowel positief als negatief 

kunnen doorwerken in complexe processen of situaties. Onderstaande figuur geeft het 

spanningsveld tussen beiden weer. 
 

                                                                 Tabel 2.1: De labiele en gespannen relatie tussen orde en chaos9 
 

  
 

Orde 
 

Chaos / wanorde 

  

Positief 

Orde leidt tot een efficiënte uitvoering 

van doelgericht handelen en kan het 

systeem sturen 

Chaos leidt tot nieuwe 

interconnectiviteit: het systeem is in 

staat tot innovatie en aanpassing aan 

nieuwe omstandigheden 

  

Negatief 

Orde verwordt tot inertie: doelen en 

regels worden gevolgd maar de 

effectiviteit ervan is gering 

Chaos als doelloos en ineffectief gedoe 

zonder vermogens om via aanpassing 

een nieuwe orde te scheppen 

 

Chaos en orde zijn “altijd onderling verbonden binnen systemen die opereren in en doorheen 

tijd-ruimte”10. Complexiteit is te vinden op de grens van beiden. In de praktijk zouden 

continu omslagen tussen chaos en orde plaatsvinden11. Wanneer aanpassingen aan 

veranderende omstandigheden niet meer gebeuren (inertie) en de betrokken actoren 

verstarren, verdwijnt de effectiviteit van het handelen. Dit kan gebeuren wanneer 

                                                  
6 TEISMAN, o.c., 2005, p.101. 
7 Zoals in hoofdstuk 1 aangegeven bedoelen we met chaos een samenhang van gebeurtenissen onderling 

of van gebeurtenissen en ideeën zonder dat ze een oorzakelijk verband hebben. Chaos is dus geen algehele 

anarchistische toevalligheid. URRY, J., Globale complexiteit en het autosysteem. In: Tijdschrift voor 

Sociologie, 25, 1, p.24. 
8 STACEY, R., Management and the Science of Complexity: if Organisational life is non-lineair, can 

business strategy prevail? In: Research-technology management, 1996, 93, 3, p.8-10; geciteerd in TEISMAN, 

o.c., 2005, p.39. 
9 Op basis van TEISMAN, o.c., 2005, p.39 en 172. 
10 URRY, o.c., 2004, p.23. 
11 TEISMAN, o.c., 2005, p.172. 
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leidinggevenden of organisaties al te sterk blijven vasthouden aan hun strategische 

koers of formeel plan en niet meer open staan voor of alert reageren op kansen of 

problemen. Stabiliteit is dan zoals al gesteld de positieve vorm van orde. De negatieve 

verschijningsvorm van chaos is vluchtigheid: het systeem is druk in beweging en 

zoekend zonder iets te verwezenlijkingen of zonder verbindingen te maken12. Chaos is 

echter niet altijd nutteloos of contraproductief, maar kan ook de weg zijn waarlangs 

een meer hoogwaardige nieuwe orde ontstaat doordat er ruimte komt voor nieuwe 

ideeën en ontmoetingen (cf. supra).  

 

Kortom, ordezoekende en complexiteitserkennende benaderingen sluiten elkaar niet 

per definitie uit. Volgens Mintzberg, Ahlstrand & Lampel doet een organisatie er zelfs 

goed aan om twee soorten planners of werknemers in dienst te hebben13. Enerzijds 

kritische werknemers die het creatieve denken bevorderen, doelen vervlechten, 

moeilijke vragen stellen, durven experimenteren en innoveren, zich onderdompelen in 

de organisatie en daar los van formele plannen permanent blijven zoeken naar of 

inspelen op interessante opportuniteiten. Anderzijds kan er ook nood zijn aan formele 

planners die zich bezighouden met de strategische programmering, namelijk het 

proces bedoeld om de gevolgen te formaliseren van (weloverwogen) strategieën die al 

langs andere wegen zijn opgesteld (cf. infra). Dergelijke figuren streven naar efficiëntie 

en effectiviteit en maken daarbij gebruik van controlesystemen en geformaliseerde 

procedures. De eerste werknemer functioneert best in complexe en veranderlijke 

situaties, de tweede kan zijn nut bewijzen tijdens stabiele en voorspelbare perioden. 

Uitgangspunten ideaaltypes samengevat 

 

In volgende delen gaan we uitgebreid in op ordezoekende en complexiteitserkennende 

benaderingen inzake besluitvormingsprocessen. We vatten de uitgangspunten en ken-

merken die deze benaderingen kunnen hebben ideaaltypisch samen in onderstaande 

tabel.  

 
Tabel 2.2: Kenmerken en uitgangspunten theoretische benaderingen samengevat 

 

 Theoretische benaderingen 

 ordezoekend complexiteitserkennend 

 

Rationaliteit 

zuivere rationaliteit 

methodologisch  individualisme 

homo economicus 

‘beste keuze’ uit alle alternatieven 

begrensde rationaliteit 

mix van ratio’s 

sociaal-constructivisme / discours 

macht bepaalt rationaliteit  

 

Proces 

gefaseerd 

één beslismoment 

eerst denken, dan doen 

strategisch plannen 

gecontroleerd 
 

incrementeel / stapsgewijs / ronden 

elementen verbinden  

denken en doen verweven 

collectief leren 

emergenties / stromen 

                                                  
12 Volgens Teisman is veel bestuurlijk overleg in deze termen te begrijpen. Er is wel grensoverschrijdend 

contact, maar elk blijft te sterk vasthouden aan de eigen werkelijkheid. TEISMAN, o.c., 2005, pp.88-89. 
13 MINTZBERG, AHLSTRAND, LAMPEL, o.c., 1999, p.78. 
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Sturing & 

macht 

government 

hiërarchie / centraal gezag 

roldifferentiatie 

governance 

netwerk(vorming) 

rolvervlechting 

 

Niet elke theorie voldoet echter aan alle opgesomde kenmerken of uitgangspunten. 

Enkele elementen zijn immers moeilijk verenigbaar. Bepaalde theorieën laten zich ook 

niet in één kolom vatten. Zo kunnen de proceskenmerken bijvoorbeeld beter aansluiten 

bij het complexiteitserkennende perspectief, terwijl de machtsconfiguratie veeleer 

voldoet aan het ideaaltype van de ordezoekende benaderingen (cf. hoofdstuk 3). 

 

2.2.   ORDEZOEKENDE BENADERINGEN: RATIONEEL EN NORMATIEF 

 
“In het kader van de grote herstructurering van Sanoma die ons moet vooruitstuwen 

in de vaart der volkeren, is de verkiezing  van de Ha! van Humo dit jaar verlopen onder 

 leiding van nieuwe editorial managers in een noord-zuid-synergie van de social awareness  

en personal inspirationbladen in het kader van projectgroepen op basis van relevante keyfigures.  

Toen evenwel bleek dat na zes stemrondes in twaalf projectgroepen Benoni Beheyt  

als winnaar van de Ha! naar voren kwam, hebben wij het in stilte opnieuw op onze manier  

en met papiertjes gedaan.” 

[ Guy Mortier tijdens de prijsuitreiking van de Ha! van Humo, december 2007 ] 
 

2.2.1.   Inleiding: rationeel als weloverwogen 

 

Ordezoekende benaderingen beklemtonen onder meer de rationaliteit bij het nemen 

van besluiten. In het gewone taalgebruik wordt ‘rationeel’ vaak gelijkgesteld met 

begrippen gaande van ‘intelligent’ of ‘succesvol’ tot ‘materialistisch’ of ‘koud’. In dit 

proefschrift gebruiken we dit moeilijk te vatten concept louter om ordezoekende 

benaderingen te typeren. Het kan echter niet de bedoeling zijn om over ‘rationele’ 

benaderingen te spreken als dat betekent dat andere benaderingen ratio of rede buiten 

beschouwing laten. Ook wanneer we iets zogezegd ongepland, contingent, ondoor-

dacht en zelfs emotioneel doen, gebeurt dit immers door middel van de rede14. Wat als 

een ‘redelijke’ besluitvorming kan worden beschouwd is bovendien contextafhankelijk 

en sociaal geconstrueerd15. Wij zullen in de analyse focussen op de procesrationaliteit 

bij onze cases en een onderscheid maken tussen “the rationality of a process and the 

intelligence of its outcomes”16. Het concept ‘rationeel’ stellen dan ook min of meer gelijk 

met ‘weloverwogen’ in de zin van bewust en optimaal gekozen uit alternatieven, 

rekening houdend met de verwachte gevolgen, een causale keten volgend waarin 

denken en doen (sterk) zijn gescheiden en strevend naar nutsmaximalisatie. Een keuze 

om losweg te experimenteren of al doende te leren beschouwen we in dit proefschrift 

dus niet als ‘rationeel’. ‘Irrationele’ besluiten zijn dan vaak niet meer dan “the rational 

                                                  
14 De Portugese dichter Fernando Pessoa vervat de verhouding van rede en emotie lapidair: “Wat in mij 

voelt, is aan het denken”. Verbeke herenigt deze gescheiden concepten in een ‘dubbelgebonden’ term, met 

name ‘redelijke emotie’. VERBEKE, L., Vorming, Verwezenlijking & Netwerkelijkheid. Kennis rond kennis. 

Brussel: VUB, 1997, p.27. 
15 In dit proefschrift doen we geen uitspraken over de zogenaamde ‘redelijkheid’ van de besluitvorming 

(i.e. over de efficiëntie en over de inhoudelijke kwaliteit). 
16 MARCH, J.G., A primer on decision-making. How decisions happen. New York: The Free Press, 1994, pp.1-2. 
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application of unreasonable decision rules”17. In volgende onderdelen gaan we hier 

uitgebreid op in.  
 

De basis voor ordezoekende benaderingen vinden we terug bij ideeën uit de neo-

klassieke economie. Theorieën over ‘rational choice’, ‘public choice’, lijn- en project- 

management en strategische planning bouwen hierop verder. De ‘oorspronkelijke’ 

theorieën zullen we op hoofdlijnen bespreken. Deze benaderingen zijn in tegenstelling 

tot complexiteitserkennende benaderingen in sterke mate normatief. Ze trachten voor 

te schrijven hoe besluitvorming idealiter dient te verlopen en hebben dan ook een sterk 

lineair mechanisch, deterministisch en instrumenteel karakter. Aanhangers van deze 

benaderingen geloven dat complexe besluitvorming mogelijk is mits duidelijk 

(officieel) leiderschap, sterk management, hoogwaardige informatie, krachtige 

planningsinstrumenten en strikte controlesystemen aanwezig zijn. 
 

Weliswaar niet (meer) in een zuivere vorm, maar ordezoekende benaderingen zijn tot 

op vandaag populair. Het wereldwijde succes van de New Public Management-

beweging sinds de jaren ’80 en ’90 hangt hiermee samen. Zo blijven ‘rationele’ kaders 

en ‘causale’ stappenplannen van consultants in trek bij private en publieke organisaties 

(ook bij Vlaamse stadsbesturen), pleiten diverse wetten en regels nog steeds voor een 

weloverwogen en gefaseerde besluitvorming en groeit de literatuur over ‘lineair’ 

strategisch management en formele strategische planning nog steeds18. Wanneer aan 

politici of leidende ambtenaren zou worden gevraagd te beschrijven hoe hun besluit-

vorming verloopt19, hoeft het dan ook niet te verwonderen dat deze vaak een proces 

schetsen dat overeenkomt met een ordezoekende benadering. 
 

2.2.2.   Oorspronkelijke en afgeleide theorieën 

Neo-klassieke economie als basis 

 

Ordezoekende benaderingen steunen zoals reeds gesteld sterk op ideeën uit de neo-

klassieke economie. In het bijzonder wordt de ‘homo economicus’ uit de economische 

nutstheorie overgenomen20. Deze theorie ontstond in het midden van de 19de eeuw als 

reactie op de toen dominante klassieke economie die stelde dat de waarde van een 

goed wordt bepaald door de kosten verbonden aan de productie. De ‘homo 

economicus’ prefereert echter goederen die meer nut opleveren, waardoor de waarde 

van dit goed zal stijgen. 

 

                                                  
17 ANDREWS, C.J., Rationality in Policy Decision Making. In: FISCHER, F.; MILLER, G.J., SIDNEY, M.S., 

Handbook of Public Policy Analysis. Theory, Politics and Methods. Boca Raton: CRC Press, pp.161-171. 
18 In Nederlandstalige bestuurskundetijdschriften is er pas vanaf de jaren ’90 enige belangstelling gekomen 

voor strategie en strategische planning. TER BRAAK, H.J.M., VAN ‘T SPIJKER, W.J.H., Overheid en 

strategie. In: Bestuurskunde. 1993, 2, 1, p.5. 
19 Dergelijke algemene en ‘rechtstreekse’ methodiek is overigens niet aan te raden om zicht te krijgen op 

het verloop van de besluitvorming (cf. hoofdstuk 4). 
20 LAMMERS, C.J., MIJS, A.A., VAN NOORT, W.J., Organisaties vergelijkenderwijs. Ontwikkeling en relevantie 

van het sociologische denken over organisaties. Utrecht: Het Spectrum, 2000, pp.435-436. 
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Een belangrijke bijdrage inzake de rationele keuzetheorie werd geleverd door Von 

Neumann & Morgenstern21. Met hun werk uit 1944, ‘The Theory of Games and 

Economic Behaviour’, hanteerden ze een rationele kijk op besluitvorming toegepast op 

de leefwereld van winstgedreven en publieke organisatie. Ze trachtten op een 

wiskundige manier zicht te krijgen op besluitvorming binnen risicovolle en onzekere 

omstandigheden. In hun speltheorie introduceerden Von Neumann en Morgenstern 

ook het begrip ‘strategie’ in de besluitvormingstheorie, een begrip dat eeuwenlang 

beperkt bleef tot de militair-politieke context22.  

Rational choice theory: het zuiver economisch handelen van individuen 

 

‘Rational choice theories’ stellen zich als primaire opdracht om de brug te slaan tussen 

het individuele gedrag op microniveau en collectieve sociale verschijnselen op meso- 

en macroniveau. Hierbij worden ze geconfronteerd met het ‘micro-macro-transitie-

probleem’23. Collectieve sociale verschijnselen worden immers teruggevoerd op het in 

elkaar grijpen van het nutsmaximaliserend handelen van individuele actoren. Dit 

wordt in de literatuur ook aangeduid als ‘methodologisch individualisme’24. De 

(collectieve) besluitvormer krijgt de eigenschappen van een individu, meer bepaald 

een ‘homo economicus’ die streeft naar ‘nutsmaximalisatie’ en/of naar minimalisering 

van kosten.  

 

Dit betekent concreet dat een rationele besluitvormer bij een probleem altijd die set van 

doelen-alternatieven-gevolgen zal kiezen die hem de meeste voordelen oplevert, dat 

wil zeggen het maximale verschil tussen enerzijds kosten en anderzijds baten. 

Individuen worden dus verondersteld die handeling te kiezen waarvan ze menen dat 

deze hun eigen gegeven preferenties zo goed mogelijk vervult. Hierbij kent de 

besluitvormer de volgorde van de doelen (op basis van nutsfunctie) en alle mogelijke 

alternatieven om die doelen te bereiken. Wanneer ook nog een inschatting van de 

gevolgen van elk alternatief is gemaakt, volgt een rationele keuze. Die keuze is steeds 

het resultaat van een beslissingsproces dat voldoet aan de voorwaarden van 

consistentie (onder meer inzake waarden en beslissingscriteria), transitiviteit (a boven 

b en b boven c, dan a boven c), dominantie (a boven b, dan a steeds boven b) en 

invariantie (hetzelfde probleem leidt steeds tot dezelfde oplossing ongeacht de 

probleemvoorstelling). Dit sluit aan bij de afbakening van een ‘rationele beslissing’ die 

Von Neumann & Morgenstern maken25.  

                                                  
21 VON NEUMANN, J., MORGENSTEIN, O., Theory of Games and Economic Behavior. Princeton: Princeton 

University Press., 1944; DESMIDT, HEENE, o.c., 2005, p.75; DEVOS, C., Politieke besluitvoming, Gent: 

Academia Press, 2008, p.121.    
22 Strategie is afgeleid van het Griekse ‘stratègia’, wat ‘bevelhebberschap’ betekent. Het verwante Griekse 

werkwoord ‘stratego’ betekent ‘het plannen van het vernietigen van vijanden door het effectief gebruik 

van de eigen middelen’. VAN VEEN, P.A.F., VAN DER SIJS, Etymologisch woordenboek: de herkomst van onze 

woorden. Utrecht: Van Dale Lexicografie, 1989, p.849; BRACKER, J., The historical development of the 

strategic management concept. In: Academy of Management Review, 1980, 5, 2, pp.219-224. 
23 COLEMAN, J.S., FARARO, T.J. (red.), Rational Choice Theory. Advocacy and critique. London: Sage, 1992;  

LAMMERS, MIJS, VAN NOORT, o.c., 2000, pp.435-436. 
24 LAMMERS, MIJS, VAN NOORT, o.c., 2000, p.436; DEVOS, o.c., 2008, p.123. 
25 VON NEUMANN, MORGENSTEIN, o.c., 1944, uitgebreid toegelicht in DEVOS, o.c., 2008, pp.123-124. 
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In voorgaande alinea staat bewust ‘altijd’ en ‘steeds’. De ‘rational choice theory’ wil 

immers een universeel model zijn, dat kan worden toegepast ongeacht de tijd of 

ruimte26. Dit impliceert vaak het gebruik van formele taal, wiskundige modellen en 

statistische analyses. Daardoor lijkt de ‘rational choice’ vaak erg formalistisch en 

weinig realistisch. De rational choice theory focust in zijn zuivere vorm echter niet op 

hoe beslissingen in werkelijkheid worden genomen, maar veeleer op hoe beslissingen 

idealiter worden genomen. Eén van de voornaamste kritieken is dan ook dat te sterk 

wordt vertrokken vanuit een pragmatisch, gesimplificeerd en eenzijdig mensbeeld. Zo 

gaat deze theorie onder meer voorbij aan de flexibiliteit van waarden, het permanent 

samengaan en afwegen van verschillende rationaliteiten (binnen zowel individuen als 

groepen)27, de vaagheid van bepaalde doelen, het gebrek aan (volledige) informatie 

over alle alternatieven, de onvoorspelbaarheid van gevolgen, etc. Bij de toelichting van 

theoretische kaders die vertrekken vanuit een complexiteitserkennende benadering 

komen we hierop terug.  

 

In hedendaagse theorieën komen ‘zuivere’ rational choice-modellen niet vaak meer 

voor. We zien veeleer een breed spectrum aan theorieën die min of meer gebruik 

maken van bovenstaande uitgangspunten. Zo stelt Steinbruner dat enkel die 

waardedimensies (kunnen) worden geïntegreerd en geordend op een nutsfunctie die 

rechtstreeks betrekking hebben op de resultaten van de beslissing28. Ook Coleman blijft 

vrij dicht aanleunen bij deze benadering, maar stelt wel dat de kleinste eenheid van 

analyse niet noodzakelijk het individu hoeft te zijn29. Hiermee verdwijnt nagenoeg het 

verschil met theorieën rond belangengroepen, partijen en coalities omdat met een 

collectieve actor wordt gewerkt en rekening moet worden gehouden met elkaars 

belangen. Een beslissing kan dan een optimaliseringsprobleem zijn, een onderhande-

lingssituatie waarbij individuen een aanvaardbaar evenwicht moeten vinden30. Het 

‘Pareto-optimum’ en het ‘Nash-equilibrium’ zijn hier twee bekende voorbeelden. Waar 

de eerste streeft naar een optimale allocatie (onevenwichtige keuze mogelijk), stelt de 

andere een billijke verdeling centraal (vrij evenwichtige allocatie). Andere theorieën 

die voortbouwen op de rational choice theory zijn onder meer de theorie van de 

collectieve actie zoals geformuleerd door Olsen31, bepaalde ‘principal-agent models’32 

en speltheorieën33. 

                                                  
26 DEVOS, o.c., 2008, p.123. 
27 Max Weber stelde reeds begin vorige eeuw dat rationaliteit een meervoudig begrip is. Zo brengt hij 

naast doelrationeel handelen ook waarderationeel, emotioneel of traditioneel handelen in rekening. 
28 STEINBRUNER, J.D., The cybernetic theory of decision. Princeton: Princeton University Press; in DEVOS, 

o.c., 2008, p.136. 
29 COLEMAN, J.S., Foundations of social theory, Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1990; 

COLEMAN, J.S., The rational reconstruction of society. In: American Sociological Review, 1993, 58, pp.1-15. 
30 DEVOS, o.c., 2008, pp.126-127. 
31 Olsen stelt dat doelrationeel handelende individuen zich niet zullen aansluiten bij een 

belangenorganisatie als zij daar zelf geen belang bij hebben. OLSEN, M., The logic of collective action. 

Cambridge: Cambridge University Press, 1977. 
32 De ‘principaal’ draagt hier bepaalde bevoegdheden over aan de ‘agent’, bijvoorbeeld omwille van 

gebrek aan expertise of tijd.  
33 Zij bijvoorbeeld VON NEUMANN, MORGENSTEIN, o.c., 1944; het ‘prisoners dilemma’;  SCHARPF, 

F.W., Games real actors could play. Positive and negative coordination in embedded negotiations. In: 

Journal in Theoretical Politics, 1994, 6, pp.27-53; in DEVOS, o.c., 2008, pp.127- 
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Simon gelooft wel dat de hierboven vermelde uitgangspunten kunnen gelden voor 

eenvoudige beslissingen binnen een eenvoudige omgeving, maar stelt dat in 

complexere situaties rationele actoren in hun streven naar optimale besluitvorming 

worden beperkt door zowel de onzekerheid van de beschikbare informatie als de 

beperkingen in hun eigen ‘informatieverwerkende capaciteit’. Simon schuift hier het 

postulaat van ‘begrensde rationaliteit’ (‘bounded rationality’) naar voor34. Omdat deze 

psycholoog en socioloog veeleer beschrijvend en complexiteitserkennend te werk gaat, 

behandelen wij deze benadering verderop in dit hoofdstuk.  

Strikt toegepast op politieke en ambtelijke beslissingsprocessen 

 

Onder meer Tiebout, Buchanan & Tullock en Niskanen pasten de ‘rational choice 

theory’, weliswaar enigszins versoepeld, toe op het publieke domein, met name op het 

politieke handelen35. Hiermee werd de basis gelegd voor de 'economische analyse van 

de politieke besluitvorming' of de ‘public choice theory’. Politieke besluitvormingspro-

cessen worden bestudeerd met behulp van formele analyse, op basis van het homo 

economicus-postulaat en vanuit hetzelfde referentiekader (i.c. het methodologisch 

individualisme). Er wordt dus verondersteld dat de politiek als een (economische) 

markt werkt en bijgevolg politici en overheden louter handelen in termen van hun 

eigenbelang of nutsmaximalisatie.  

 

Concreet betekent dit hier dat politici en politieke partijen hun macht wensen te 

behouden of vergroten door kiezers achter zich te krijgen36. Ze kennen hierbij 

voordelen toe aan kiezers- en belangengroepen. De kiezer zal rationeel de beleidsopties 

van politici en politieke partijen vergelijken en datgene kiezen dat het best tegemoet 

komt aan zijn preferenties37. Op korte termijn kan dit zowel voor politici als kiezers tot 

aanzienlijke voordelen leiden. In de literatuur spreekt men hier ook over ‘rent 

seeking’38. Volgens de ‘public choice’-theorie leidt dit op korte termijn niet enkel tot 

favoritisme (sommige auteurs stellen ook ‘corruptie’), maar zorgt dit bovenal voor een 

verhoging van de overheidsuitgaven en een groei van de overheidssector. Bureau-

cratische wildgroei en budgetuitbreiding kan volgens deze benadering op langere 

termijn enerzijds resulteren in begrotingstekorten, overheidsschuld en inflatie, en 

anderzijds de marktwerking verstoren. 

 

                                                  
34 SIMON, H.A., Administrative Behaviour. A study of decision-making processes in administrative organisation. 

New York: Free Press, 1947. 
35 TIEBOUT, C., A Pure Theory of Local Expenditures. In: The Journal of Political Economy, 1956, 64, 5, 

pp.416-426; BUCHANAN, J.M., TULLOCK, G., The Calculus of Consent: Logical Foundations of Constitutional 

Democracy. Ann Arbor: university of Michigan Press, 1962; NISKANEN, W., Bureaucracy and Representative 

Government. Chicago: Aldine-Atherton.  
36 Cf. bepaalde verkiezingstheorieën: hoofdstuk 3, deel 3.5.2. 
37 DOWNS, A., An Economic Theory of Democracy. New York: Harper, 1957, pp.295-296. 
38 Voor een overzicht: cf. ROWLEY, C.K., TOLLISON R.D., TULLOCK, G. (eds.), The Political Economy of 

Rent-Seeking. Boston: Kluwer Academic Publishers, 1988. 



HOOFDSTUK 2 – THEORIE OVER BESLUITVORMINGSPROCESSEN 

 

 - 40 - 

Het centrale probleem is dan niet zozeer 'market failure', maar 'government failure'39. 

De uitbreiding van de overheidsuitgaven wordt geïnterpreteerd als uiting van een 

verzwakte staat die niet meer in staat is om de druk van pressiegroepen te weerstaan. 

Deze ideeën vormden dan ook een theoretische basis van het neoliberale pleidooi voor 

een kleinere en efficiënte overheid en een grotere werking van de markt. Buchanan 

kwam immers met een sterk marktgerichte conclusie: "Government growth, government 

failure and government overload thus form an interveawing set of arguments in favour of a 

minimal state. Increasing state intervention in the ordening of economic and sociale affairs is 

neither necessary nor beneficial"40.  

 

De 'public choice'-benadering neemt sinds enkele decennia een vaste plaats in en is nog 

steeds één van de populaire modellen over collectieve besluitvorming41. Zo gaat begin 

jaren ’70 Downs in zijn theorie over bureaucratische besluitvorming uit van methodo-

logisch individualisme: “The fundamental premise of the theory is that bureaucratic officials, 

like all other agents in society, are significantly - though not solely - motivated by their own 

self-interests”42.  Hij gaat er tevens van uit dat een actor telkens dat alternatief zal kiezen 

met de gunstigste verhouding van baten en kosten (nutsmaximalisatie). Volgens 

Downs worden ambtenaren hierbij gedreven door een complex geheel van doelstel-

lingen. In meerdere of mindere mate laten zij zich leiden door een mengeling van 

macht, inkomen, prestige, zekerheid, gemak, trouw, voldoening van vakkundig werk 

en de wens het algemeen belang te dienen. De eerste vijf doelstellingen betreffen 

uitsluitend het strikt individuele eigenbelang. Trouw en voldoening kunnen volgens 

Downs ook (deels) zijn ingegeven door meer altruïstische motieven. Eén andere voor-

loper was Niskanen die de ‘public choice theory’ toepaste bij een analyse van de rol 

van de bureaucratie in een representatieve democratie. Uitgaande van de veronderstel-

ling dat ambtenaren streven naar een maximaal budget, komt Niskanen tot de 

conclusie dat het overheidsapparaat in een representatieve democratie altijd te groot is. 

Dat heeft krachtige argumenten opgeleverd voor het stimuleren van ambtelijke 

concurrentie en het afstoten van overheidstaken. Geveke en Steunenberg stelen wel dat 

Niskanens analyse omstreden is: de gehanteerde veronderstellingen zouden te 

simplistisch zijn en de conclusies empirisch niet houdbaar43. Een conclusie die Boyne 

opentrekt naar de volledige benadering. Empirisch onderzoek ondersteunt nauwelijks 

de hypotheses van deze ‘public choice theory’44. Zo is niet bewezen dat ‘contracting 

out’ steeds zal leiden tot betere dienstverlening45. 

                                                  
39 WOLF, C., Markets or Governments. Choosing between imperfect alternatives. Cambridge MA: MIT Press, 

1988. 
40 BENSCHOP, A., Naar een nieuwe economische sociologie. Een transformationeel perspectief. Amsterdam: 

Sociosite, 1994, p.187. 
41 GEVEKE, H.G., STEUNENBERG, B., Het ambtelijk apparaat als monopolist. ‘Bureaucracy and 

representative government' van William Niskanen. In: 'T HART P., DE VRIES, J. (red.), Klassieke studies in 

de bestuurskunde, 1995, 7, pp. 221-230; DEVOS, o.c., 2008, pp.148-150.  

42 DOWNS, A., Inside Bureaucracy. Boston: Little Brown, 1967, p.2. 
43 GEVEKE, STEUNENBERG, o.c., 1995. 
44 BOYNE, G., Bureaucratic theory meets reality: public choice and service contracting in US local 

government. In: Public Administration Review, 1998, 58, pp.474.484. 
45 DEVOS, o.c., 2008, p.150. 
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Visionair leiderschap stuurt besluitvorming 

 

Hoewel we dit onderdeel even goed hadden kunnen plaatsen bij de complexiteits-

erkennende benaderingen, of toch op zijn minst in een soort overgangszone of 

grijsland, bespreken we hier wat Mintzberg ‘the entrepreneurial school’ noemt46. Dit is 

geen traditionele voorschrijvende school, maar ze is wel gegroeid uit de neo-klassieke 

economie, waar de ondernemer een belangrijke rol speelt in het bepalen van de 

productiehoeveelheid en de prijs47. Deze benadering sluit ook aan bij de ‘great man 

theory’ waarbij cruciale gebeurtenissen in de geschiedenis worden verklaard door de 

impact van grote figuren48. 

 

Voornamelijk sinds de jaren ’80 kwam de nadruk meer en meer te liggen op het 

visionaire leiderschap, wat afwijkt van het formele leiderschap bij de meer klassieke 

benaderingen. De intuïtie, het oordeel, de wijsheid, de ervaring en het inzicht van één 

leider zijn hier essentieel bij de strategische besluitvorming. Deze persoon heeft gevoel 

voor richting (lange termijn), heeft visie49. Het is dus een persoonsgebonden kwaliteit, 

niet iets collectief of cultureel, waarmee een organisatie nagenoeg staat of valt met deze 

persoon. De omgeving is volgens deze school niet echt onderhorig, maar de leider 

beweegt er zich tamelijk makkelijk in en weet hoe de organisatie zich moet 

manoeuvreren. De leider kan deze bepalende rol zelf opnemen of die rol al dan niet 

met tegenzin krijgen toebedeeld, maar zijn visie inspireert de besluitvorming.  

 

Visionair leiderschap is volgens deze invalshoek deels aangeboren (talent), deels 

versterkt door ervaring. Anders dan bij strikt mechanische benaderingen zijn hierdoor 

visie en besluitvorming deels weloverwogen, deels flexibel. De leider kan dan 

bijvoorbeeld opteren om de grote lijnen van zijn strategie uit te tekenen, maar laat 

(anderen) de ruimte om details geleidelijk aan in te vullen50. Hoe dan ook, analyses van 

cijfermateriaal en het formaliseren van besluitvorming zijn hier geen prioriteit. De 

leider draagt immers zijn visie vastberaden uit en houdt daarbij de implementatie 

nauw in de gaten. Hoe visie en strategie juist vorm krijgen in het hoofd van dit 

individu, blijft in deze benadering echter onderbelicht. 

 

Uit de literatuur blijkt wel dat dergelijke leiders visie en prestatiedrang hebben (liever 

bouwen dan besturen), ze eerst en vooral actief zoeken naar nieuwe kansen (het 

oplossen van problemen is secundair), ze opteren voor drastische sprongen vooruit (de 

onzekerheid tegemoet), ze creatief, sociaal vaardig en onafhankelijk zijn, en het harde 

werk niet schuwen51. 

 

                                                  
46 MINTZBERG, AHLSTRAND, LAMPEL, o.c., 1999, pp.117-138. 
47 Dat de visie en de creativiteit van de ‘entrepreneur’ op de voorgrond kwam te staan in het economisch 

denken is volgens Mintzberg vooral de verdienste van Joseph Schumpeter. 
48 De Schotse historicus Carlyle (1795-1881) wordt meestal met deze theorie geassocieerd. Deze benadering 

wordt vaak tegenover theorieën geplaatst die vetrekken vanuit omgevingsdeterminisme (cf. infra, deel 

2.3.2). 
49 MINTZBERG, AHLSTRAND, LAMPEL, o.c., 1999, pp.118. 
50 MINTZBERG, AHLSTRAND, LAMPEL, o.c., 1999, pp.118. 
51 Samengevat uit MINTZBERG, AHLSTRAND, LAMPEL, o.c., 1999, pp.124-136. 
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2.2.3.   Uitgangspunten van ordezoekende benaderingen toegepast op ons 

onderzoeksobject 

Ratio: weloverwogen volgens methodologisch individualisme 

 

Besluitvorming gebeurt weloverwogen volgens het methodologisch individualisme. 

Collectieve besluitvorming wordt hierbij teruggebracht tot het handelen van 

individuele besluitvormers die zoals een ‘homo economicus’ autonoom streven naar 

nutsmaximalisatie en eigenbelang vooropstellen (cf. supra, deel 2.2.2). Uit een set van 

alternatieven zal men dan telkens op een gestructureerde en weloverwogen manier 

opteren voor het beste en optimale besluit. Het betreft dan een keuze waarvan men het 

meeste voordeel verwacht. Zuivere ‘rational choice theories’ gaan er ook van uit dat 

“all decision makers share a common set of (basic) preference, that alternatives and their 

consequences are defined by the environment, and that decision makers have perfect knowledge 

of those alternatives and their consequences”52. 

 

Besluitvorming bij stadsprojecten is dus ‘preference-based’. Actoren die beslissen over 

een stadsproject wegen de kosten en de baten van de gekende alternatieven nauwgezet 

af, kennen de voorkeuren van alle andere betrokken partijen en kiezen de beste optie, 

waarbij het eigenbelang primeert. 

Causaal denken en gefaseerd handelen 

 

Een tweede uitgangspunt hangt min of meer samen met bovenstaande. Ordezoekende 

benaderingen gaan uit van een vrij strikte fasering en causaliteit. Aanhangers hiervan 

stellen dan ook dat het steeds mogelijk is om een zekere orde aan te brengen in de vele 

complexe gebeurtenissen en processen. De totstandkoming van een stadsproject zal 

volgens deze benaderingen strak geleid en geordend verlopen waarbij een duidelijk 

onderscheid kan worden gemaakt tussen denken over het concept inzake een stads-

project (eerst) en het implementeren van dit concept/project (laatst). De focus komt te 

liggen op hét besluit inzake vorm en inhoud van de fysiek-ruimtelijke ingreep 

(midden). Figuur 2.1 toont een schematische voorstelling van dit ideaaltypische 

besluitvormingsproces. 

 
                                                                          Figuur 2.1: De trechter van formele besluitvorming53 

 
 

                                                  
52 MARCH, o.c., 1994, pp.3-4. 
53 Naar TEISMAN, o.c., 2005, p.96. 
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Teisman stelt dat de pogingen tot stroomlijning van de besluitvorming meestal gericht 

zijn op het versterken van de positie van het centrale besluit en daarmee ook van de 

leidinggevende die geacht wordt dit besluit te nemen, in casu de politieke (al dan niet 

inclusief ambtelijke) top van het stadsbestuur (cf. infra)54.  

 

Een besluit wordt volgens de meeste rationele benaderingen genomen in functie van 

problemen die zich voordoen (i.c. in de stad of op een specifieke site). Hoewel 

aanvankelijk vele benaderingen nog vertrokken van een gesloten systeem55, raden 

recentere theorieën meestal een SWOT-analyse aan om te detecteren waar de 

problemen en bedreigingen zich juist bevinden56. In het zoeken naar een oplossing 

voor deze problemen lijst men mogelijke oplossingen (vb. stadsprojecten) en hun 

verwachte effecten op. Ter voorbereiding van een besluit verzamelt men dus allerlei 

objectieve informatie zodat vervolgens een rangorde kan worden aangebracht tussen 

meer en minder effectieve oplossingen. Dit betekent dat volgens deze benaderingen 

besluitvormers perfect op de hoogte zijn van alle alternatieven en hun gevolgen. 

Gegeven de missie en visie van de organisatie kan men overgaan tot het nemen van 

een besluit. Zo’n besluit is rationeel want steeds kiest men de best scorende oplossing, 

afgewogen tegen de kosten (cf. supra).  

 

Met andere woorden, de kiemen van een specifiek fysiek-ruimtelijk stadsproject 

situeren zich rond problemen. De beslissing om dit stadsproject uit te voeren vloeit 

voort uit een studie naar de vermoedelijke effecten van verschillende oplossingen. 

Wanneer alternatieven en hun gevolgen naast elkaar worden gezet, blijkt – passend 

binnen de visie en missie van de stad – het specifieke stadsproject best te scoren. Vanaf 

dan ligt het besluit vast, worden implementatieplannen op punt gesteld en kan de 

effectieve uitvoering van het stadsproject starten. De causale relaties zijn duidelijk. 

 

De implementatie gebeurt nauwgezet volgens het besluit en het uitvoeringsplan. Dit 

formele plan is niet zelden opgesplitst in talrijke deelplannen zowel per uitvoerings-

fase als voor de betrokken actoren apart. ‘SMART’-gedefinieerde doelstellingen dienen 

dan om te controleren of de uitvoerders op een (kosten)efficiënte en effectieve wijze te 

werk gaan. Voor dit laatste maakt men vaak gebruik van monitoringssytemen en 

(beleids)evaluaties57. Vooral prestatie- en effectmetingen zijn hierbij populair (cf. infra, 

deel 2.2.4). Concreet betekent dit dat een stadsproject wordt gerealiseerd conform de 

uitvoeringsplannen die zijn opgemaakt. In functie van een efficiënte werking worden 

tevens deelplannen ontwikkeld en controlemechanismen gebruikt. 

                                                  
54 TEISMAN, o.c., 2005, p.95. 
55 Een gesloten systeem is een systeem dat niet afhankelijk is van zijn omgeving, terwijl een open systeem 

een continue wisselwerking moet onderhouden met zijn omgeving om zijn doelstellingen te kunnen 

realiseren. 
56 Bij een SWOT-analyse brengt men de sterke (Strengths) en zwakke (Weaknesses) punten van de 

organisatie in kaart, net als de kansen (Opportunities) en bedreigingen of risico’s (Threats) uit de 

omgeving. In vele handboeken wordt dit model nog steeds als de hoeksteen van het strategisch bouwwerk 

beschouwd. 
57 Evaluatie verwijst naar het cyclische karakter van de klassieke beleidscyclus (‘voorbereiding’, ‘bepaling’, 

‘uitvoering’ en ‘evaluatie’) en kan betrekking hebben op de doelstelling, de middeleninzet, de processen, 

de prestatie en het eindproduct. Hiermee verlaten we reeds de zuivere rationele benadering.  
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Hiërarchisch denken en roldifferentiatie 

 

Een derde uitgangspunt van de ordezoekende benadering betreft de doorslaggevende 

rol van officiële gezagsdragers. Hiërarchisch denken (‘top down’) en roldifferentiatie 

staan er immers centraal. Toegepast op het publieke domein neigen ordezoekende 

benaderingen naar het hiërarchische, Weberiaanse bureaucratische model waarin 

politici het beleid bepalen en ambtenaren vrij loyaal het beleid voorbereiden en/of 

uitvoeren. Besluitvormingsprocessen worden voornamelijk binnen de klassieke 

bestuurlijke organisatie gelokaliseerd. Dit sluit aan bij de conceptuele invulling van 

‘government’. Politici worden volgens ordezoekende benaderingen geacht greep te 

hebben op de besluitvorming en cruciale beslissingen te nemen wat in de lijn ligt van 

de principes inzake de representatieve democratie. Gezagdragers dienen hun 

verantwoordelijkheid te nemen en fouten moeten worden bestraft58. Andere eenheden 

van de organisatie dragen functioneel en ‘verkokerd’ bij aan het besluit afhankelijk van 

hun taakomschrijving (vb. beleidsvoorbereidende diensten, uitvoerende organen, 

ondersteunende afdelingen, toezichthouders, etc.). Organogrammen tonen de 

structuur van de organisatie en bepalen de verhoudingen tussen alle eenheden. 

 

Concreet voor ons onderzoek betekent dit dat de burgemeester en zijn college de 

cruciale besluiten nemen rond ingrijpende stadsontwikkelingsprojecten59. Bij de 

beleidsvoorbereiding worden de politici bijgestaan door leidende ambtenaren die op 

hun beurt beleidsvoorbereidende diensten aansturen. In de voorbereidende fase 

waarin men het vastgestelde probleem ontrafelt en oplossingen zoekt, is er weinig 

ruimte voor externe spelers. en/of de omgeving. Op basis van een analyse van de 

externe en interne context60, de visie en missie van de stad, de voorkeuren van ‘hun’ 

politici en de financiële ruimte, zetten bovengenoemde diensten alternatieven op een 

rijtje waaruit politici vervolgens een weloverwogen keuze maken. De diensten 

bevoegd voor Stedenbouw, Ruimtelijke Ordening, Stadsontwikkeling en/of Mobiliteit 

kunnen na het besluit aan de slag om samen met private actoren het plan van het 

stadsproject op de meest effectieve wijze te realiseren en de vastgelegde opdrachten 

(kosten)efficiënt uit te voeren.  

 

2.2.4.   Instrumenten en technieken van ordezoekende benaderingen 

New Public Management, een koepel voor een ordezoekende trend 

 

Zoals hierboven gesteld trachten ordezoekende benaderingen complexiteit te vatten 

door een sterk management en krachtige planningsinstrumenten te hanteren. 

                                                  
58 TEISMAN, o.c., 2005, pp.3-4. 
59 Passen we specifiek de bevindingen uit Mintzberg’s ‘entrepreneurial school’ toe op Vlaamse 

stadsbesturen betekent dit dat in hoofdzaak de visie en creativiteit van de burgemeester (of een andere 

topbestuurder uit de stad) de besluitvorming bij stadsprojecten bepaalt. Hierbij laat deze figuur zich in 

eerste instantie niet leiden door cijfers, formele plannen, beschikbare financiële middelen en 

voorzichtigheid, maar zal hij of zij vrij zelfstandig voor de vlucht vooruit kiezen, inspelen op allerlei 

opportuniteiten, talrijke initiatieven in gang zetten en grondig de uitvoering bewaken. 
60 Meestal uitgevoerd aan de hand van het populaire SWOT-model (cf. supra).  
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Managementtechnieken uit de private sector sijpelen hierbij door in het publieke 

domein. Het idee om publieke organisaties te injecteren met ‘private’ technieken is 

volgens Hood geen recent fenomeen. Het Congres van Verenigde Staten zou al in 1911 

veel interesse hebben gehad in het management dat Frederic Taylor voorstelde61. Naast 

Taylor worden ook Fayol en Weber als de grondleggers van de klassieke management-

theorieën beschouwd. Elk streefden ze naar het ontwikkelen van generieke modellen 

die toepasbaar zijn op alle organisaties. Zo ontwikkelde de organisatiesocioloog Max 

Weber als reactie op het overheersende favoritisme en op de ouderwetse, traditionele 

bestuursvorm een ideaaltype voor complexe organisaties: de bureaucratie. In zijn 

hedendaagse context heeft de term bureaucratie veeleer een negatieve connotatie. 

Nochtans bestempelde Weber een organisatievorm waarbij loodzware procedures de 

effectiviteit en de efficiëntie van de organisatie afremmen als een ‘ontaarde’ vorm van 

bureaucratie62. In de sociologie bestempelt men dit laatste overigens als 

‘bureaucratisme’. 

 

Sinds de jaren ’70 en ’80 is bijna elk westers land – aanvankelijk voornamelijk in de 

Angelsaksische landen (VK en VS) – op zoek naar technieken om de zogenaamde 

logheid, traagheid en verouderde denk- en handelswijzen van ‘bureaucratische’ 

overheidsapparaten aan te pakken63. Dat deze reorganisaties niet zelden in hetzelfde 

bedje ziek zijn wordt vaak over het hoofd gezien. Men denkt liever aan de 

stimulerende effecten van de vrije markt en aan institutionele en organisatorische 

contexten die, zoveel als mogelijk, de private sector weerspiegelen. Dit sluit aan bij 

elementen uit de hierboven besproken ‘public choice theory’, maar gaat in wezen veel 

breder dan deze ene theorie. Het wordt gevat onder het bekende, maar ietwat vage 

begrip ‘New Public Management’ (NPM) wat volgens Hood verderbouwt op de neo-

institutionele economie64 en ‘new manageralism’65. Beide theoretische stromingen 

vertrekken sterk vanuit ‘rationele’ kaders met ‘calculerende actoren’. New Public 

Management verwijst echter niet naar één specifieke techniek of methode maar 

fungeert min of meer als een containerbegrip voor alle processen en hervormingen in 

publieke organisaties die tot doel hebben om via een transfer van technieken uit de 

private sector (vb. via prestatiemeting, privatisering of PPS) competitie te introduceren 

in de interne en externe omgeving van publieke organisaties om zo het ontbreken van 

                                                  
61 HOOD, C., A public management for all reasons? In: Public Administration, 1991, 69, 1, pp.3-7; DESMIDT, 

HEENE, o.c., 2005, p.45. 
62 De bureaucratie is in zijn visie een bestuursvorm waarvan speciaal massale organisaties zich bedienen 

om grote aantallen mensen te kunnen beheersen en rationeel in te schakelen voor de verwezenlijking van 

bepaalde taken. LAMMERS, MIJS, VAN NOORT, o.c., 2000, p.77-82; RAINEY, H.G., HAL, G., 

Understanding and managing public organisations, San Francisco: Jossey-Bass Publishers, 1997;  DESMIDT, 

HEENE, o.c., 2005, p.37 en 53. 
63 Ook in België en Vlaanderen. Denken we bijvoorbeeld aan de privatiseringsgolf eind jaren ’80 en in de 

jaren ’90, alsook later aan het federale Copernicusplan en het Vlaamse ‘Beter Bestuurlijk Beleid’. 
64 In tegenstelling tot het neo-institutionalisme in de organisatiesociologie gaat het bij de ‘neo-institutionele 

economie’ om rationele keuzetheorieën. LAMMERS, MIJS, VAN NOORT, o.c., 2000, p.439. 
65 Op zijn beurt een verderzetting van het Scientific Management van Taylor. TAYLOR, F., The Principles of 

Scientific Management, Easton: PA-Hive, 1911 (uitgegeven 1985). HOOD, C., The New Public Management 

in the 1980’s: variations on a theme. In: Accounting, Organizations and Society, 1995, 20, pp.93-110. 
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een stimulerende marktwerking op te vangen en meer efficiëntie en effectiviteit te 

verwezenlijken binnen overheidsinstellingen66. 

 

Hood en Desmidt & Heene vatten de speerpunten van NPM in de jaren ’80 en ’90 als 

volgt samen67: hands-on professioneel management; expliciete standaarden en 

performantiemaatstaven; benadrukken van output controle; ontmantelen van de oude 

‘monolithische’ publieke organisaties; nadruk op grotere competitie in de publieke 

sector; nadruk op privaat geïnspireerde managementtechnieken; en nadruk op 

soberheid in het verbruik van middelen. Tot op vandaag blijft de NPM-beweging het 

publiek management sterk beïnvloeden en richt ze nog steeds al haar pijlen op de ‘pre-

historische’ publieke bureaucratieën. Onder meer het werk ‘Reinventing Government. 

How the entrepreneurial spirit is transforming the public sector’ uit 1992 van de 

consultants Osborne & Gaebler zorgde ervoor dat de NPM-filosofie zich verder 

verankerde in de collectieve geest van alle publieke managers: publieke organisaties 

moeten, weliswaar gecontroleerd, worden blootgesteld aan marktmechanismen en 

geïnjecteerd met bedrijfsgerichte waarden 68.  

 

Ondanks het wereldwijd succes van New Public Management is er ook tegenkanting. 

Soms vrij fel69, dan weer wordt veeleer gepleit voor de nodige omzichtigheid70. Meestal 

betreft het een kritiek met betrekking tot de lichtvoetige transfer van ‘private’ 

kernwaarden naar publieke organisaties (cf. supra, deel 2.1). Zoals Allison stelt “The 

notion that there is any significant body of private management practices and skills that can be 

transferred directly to public management tasks in a way that produces significant 

improvements is wrong”71. Het publiek-private onderscheid miskennen is volgens de 

meeste tegenstanders van het generieke managementdenken geen vrijblijvende denk-

oefening, maar refereert rechtstreeks aan dieperliggende maatschappelijke keuzes72. 

Indien publieke organisaties geen onderscheidende karakteristieken vertonen ten 

aanzien van private organisaties vervalt eigenlijk ook hun nut. Voorstanders van een 

opdeling tussen publieke en private organisaties grijpen vaak terug naar argumentaties 

over de bestaansreden van publieke organisaties. Waar de markt faalt, moet de 

overheid tussenkomen (vb. inzake betere allocatie en herverdeling). 

 

                                                  
66 HOOD, o.c., 1991, pp.3-19; HOOD, o.c., 1995; DAWSON, S., DARGIE, C., New Public Management. An 

assessment and evaluation with special reference to UK health. In: Public Management, 1999, 1, 4, pp.459-481. 
67 HOOD, o.c., 1991; DESMIDT, HEENE, o.c., 2005, p.48. 
68 OSBORNE, D., GAEBLER, T., Reinventing Government. How the entrepreneurial spirit is transforming the 

public sector. Mass.: Addison-Wesley, 1992; DESMIDT, HEENE, o.c., 2005, pp.49-50. 
69 RING, P., PERRY, J., Strategic Management in Public and Private Organisations: implications of 

Distinctive Contexts and Constraints. In: Academy of Management Review, 1985; 10, 2, pp.276-286; ALLISON, 

G., Public and private management: are they fundamentally alike in all unimportant respects? In: 

SHAFRITZ, J, HYDE, A., (Ed.), Classics of Public Administration, Belmont: Wadsworth, 1992; MOE, C., 

GILMOUR, R., Rediscovering principles of public administration: the neglected foundation of public law. 

In: Public Administration Review, 1995, 55, 2, pp.135-146; CARROL, J., The Rhetoric of Reform and Political 

Reality in the National Performance Review. In: Public Administration Review, 1995, 55, 3, pp.302-312. 
70 HOOD, o.c., 1991; POLLITT, C., BOUCKAERT, G., Public Management Reform, Oxford: Oxford University 

Press, 2000; in DESMIDT & HEENE, o.c., 2005, pp.50-54. 
71 Allison (1992) geciteerd in DESMIDT & HEENE, o.c., 2005, p.54. 
72 Zie bovenstaande auteurs en uitgebreide toelichting in DESMIDT, HEENE, o.c., 2005, pp.51-71. 
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Hedendaagse voorstanders van de generieke managementtheorieën stellen echter dat 

door de toenemende verwevenheid van beide sectoren het onmogelijk is om nog een 

strikt onderscheid te maken tussen private en publieke organisaties. Zo stellen 

bepaalde auteurs dat steeds meer ‘governance networks’ en intermediaire, hybride en 

gemengde organisaties ontstaan (cf. hoofdstuk 3), functies binnen private en publieke 

organisaties analoog worden, private organisaties worden ingeschakeld als een 

verlengstuk van de publieke beleidsinstrumenten, private organisaties kritisch worden 

gecontroleerd door de publieke opinie (cf. debat over maatschappelijk ondernemen), 

niet elke private organisatie naar winst streeft, etc.73 

Strategisch management en projectmanagement 

 

Waar we bij de beschrijving van de ‘New Public Management’-beweging focusten op 

de transfer van managementtechnieken uit de private sector, trachten we bij de 

toelichting van het concept ‘strategisch management’ in te gaan op het proces dat men 

doorgaans naar voor schuift inzake de vorming van een strategie. Desmidt & Heene 

omschrijven strategisch management als “het geheel van processen waarbij het management 

van de organisatie op herhaalbare wijze mogelijkheden voor het creëren van waarde en voor het 

distribueren van waarde ontdekt en ontwikkelt”74. Vijf centrale taken worden hierbij 

opgesomd die managers moeten beheersen om hun organisaties strategisch te sturen. 

Onderstaande figuur is vrij illustratief voor de meeste ordezoekende benaderingen. 

 
Figuur 2.2: De vijf taken van strategisch management75 

 
 

                                                  
73 RAINEY, H.G., HAL, G., Understanding and managing public organisations, San Francisco: Jossey-Bass 

Publishers, 1997; CHANDLER, J., Public Administration and private management. Is there a difference? 

In: Public Administration Quarterly, 1991, 69, 3, pp.385-392; in DESMIDT, HEENE, o.c., 2005, pp.59-60. 
74 DESMIDT, HEENE, o.c., 2005, pp.31-32. 
75 THOMPSON, A., STRICKLAND, A., Strategic Management. Concept and Cases. New York: McGraw-Hill 

Higher Education, 2003; vertaald in DESMIDT, HEENE, o.c., 2005, p.32. 
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Zoals reeds aangehaald in de uitgangspunten van de ordezoekende benadering (cf. 

supra, deel 2.2.3), zien we ook in bovenstaande figuur zeer duidelijk de gefaseerde 

aanpak en het causale denken, weliswaar circulair gemaakt door een terugkerende pijl.  

 

Bij ordezoekende benaderingen zijn ideaaltypisch leden van de organisatietop, i.c. 

politici en leidende ambtenaren, manager. Teisman maakt hier een onderscheid tussen 

lijnmanagement en projectmanagement76. Beide managementsvormen sluiten vrij 

nauw aan bij Noordegraaf’s invulling van bedrijfs- en organisatiemanagement77.  

 

Via lijn- of bedrijfsmanagement wordt getracht het functioneren van de organisatie en 

zijn onderdelen te verbeteren. Toegepast op het management in Vlaamse steden zou 

dit betekenen dat in functie van de vooropgestelde doelstellingen een strikte fasering 

voor ogen wordt gehouden en een taakverdeling wordt uitgewerkt tussen de 

verantwoordelijke lokale politici, de leidende ambtenaren, hun departementen of 

directies en de diensten en/of individuen die daaronder huizen. Specifieke taken 

kunnen worden uitgevoerd door nieuwe (stads)eigen diensten, maar ook door 

verzelfstandigde of (semi-)private organisaties. Dit past overigens ook perfect in de 

filosofie van de NPM-beweging die gelooft dat een strakke ordening binnen en tussen 

organisaties efficiënte en effectieve productie tot stand kan brengen.  

 

Van belang voor ons onderzoek is de opkomst van het projectmanagement. Ook dit 

hoort ideaaltypisch thuis bij het ordezoekende perspectief omdat wordt getracht de 

complexiteit te reduceren. Waar lijnmanagement zich richt op ‘business as usual’ gaat 

projectmanagement veeleer over uitzonderingen78. Lijnmanagement kan onder meer 

moeilijk omgaan met een geïntegreerde of integrale aanpak en/of met een eenmalig en 

relatief kortstondig initiatief. Hier komt projectmanagement als hulpinstrument van 

het lijnmanagement in beeld. Toegepast op ons onderzoeksobject zou dat betekenen 

dat een besluit inzake een stadsproject – genomen door de politieke en ambtelijke top 

van de stad – op een (kosten)efficiënte en kwaliteitsvolle manier wordt gerealiseerd. 

Het is hierbij belangrijk om vast te stellen dat projectmanagement in wezen betrekking 

heeft op ‘gevormde’ of uitgekristalliseerde besluiten. Een tijdelijk aangestelde 

projectmanager vormt dan een team met politici en/of ambtenaren uit de ‘reguliere’ 

diensten, coördineert de werken, volgt de planning op, rapporteert aan betrokken 

actoren, etc. Volgens Meredith & Mantel ervaren de zogenaamde ‘lijnmanagers’ de 

aanwezigheid van een projectmanager niet zelden als een bedreiging voor hun beleid. 

Succesvolle projectmanagers combineren dan ook het behoud van steun van 

topmanagers uit de lijn (vaak via informele communicatie) met een krachtige 

oplossingsgerichtheid79. 

 

Wanneer we geconfronteerd worden met strategische programma’s waaronder telkens 

verschillende projecten en reguliere werking vallen, moeten we allicht het ordezoek-

                                                  
76 TEISMAN, o.c., 2005, pp.113-118. 
77 NOORDEGRAAF, M., Management in het publieke domein. Bossum: Coutinho, 2004, pp.131-208. 
78 TEISMAN, o.c., 2005, p.118. 
79 MEREDITH, J.R., MANTEL, S.J., Project Management: a managerial approach, New York: Wiley & Sons, 

1995; TEISMAN, o.c., 2005, p.118. 
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ende en complexiteitserkennende perspectief combineren80. Er is daarbinnen immers 

oog voor meervoudigheid van doelen, horizontale verhoudingen en voor de behoefte 

om projecten te managen in onderlinge samenhang. Het fenomeen programma-

management past daarbinnen81. Programmamanagers bekijken dan idealiter de 

projecten binnen hun programma op samenhang en synergie.  

Strategische planning 

 

Eén van de technieken die binnen de NPM-beweging sterk ingang vond is strategische 

planning. We zullen in onze analyse dan ook specifiek aandacht besteden aan de rol en 

impact van dergelijke plannen (cf. hoofdstuk 7, deel 7.4). In de jaren ‘70 zijn een 

gigantisch aantal publicaties verschenen die de voordelen van formele of rationele 

strategische planning hoog in het vaandel droegen. In deze literatuur, die gretig wordt 

gebruikt door advies- en consultancybureaus, stelt men niet zelden een weloverwogen 

en formeel strategisch plan quasi gelijk met de strategie van een organisatie82. De 

waarde van en verwachtingen rond dergelijke plannen zijn dan ook enorm. Ook 

publieke overheden gingen met de (overwegend procedurele) aanbevelingen uit de 

literatuur of van consultants aan de slag. Eenvoudig gesteld betreft het een aanpak die 

sterk top-down, gegevensgestuurd, gefaseerd en formeel is. Het boek dat hier bij 

uitstek de toon voor heeft gezet is ‘Corporate Strategy’ (1965) van Igor Ansoff83.  

 

Hoewel het aantal modellen voor strategische planning niet te tellen is, bestaan de 

achtereenvolgende stappen meestal uit (technieken voor) een analyse van de interne en 

externe context (vb. een SWOT-analyse, cf. supra), het bepalen van de missie of visie, 

het formuleren van de strategische doelstellingen, het opsplitsen van deze doelen in 

verschillende operationele doelstellingen (meestal ‘SMART’ geformuleerd84), het 

bepalen van de acties, de koppeling met beschikbare of gewenste (financiële en andere) 

middelen, en tot slot de evaluatie van één of meerdere stappen. Deze modellen worden 

meestal weergegeven door stijlrijke figuren die we op een continuüm zouden kunnen 

plaatsen met als uiteinden enerzijds ‘al te eenvoudige en gesimplificeerde weergaven’ 

en anderzijds ‘hypergenuanceerde en complexe schema’s’85. Soms gebruiken auteurs 

meerdere schema’s wanneer ze het strategische plan opsplitsen in deelplannen, 

inclusief tijdslijn en budgetten (vb. naar tijdsperspectief of naar betrokken actor) 86. 

 

                                                  
80 Dergelijke programma’s vinden we ook reeds in Vlaamse steden terug. Zo lopen er in de stad Gent 19 

strategische programma’s waaronder 7 territoriale.  
81 TEISMAN, o.c., 2005, p.119. 
82 Strategieën zijn dan “de plannen van het topmanagement die moeten leiden tot resultaten die passen bij de missie 

en doelen van de organisatie”. Cf. WRIGHT, P., PRINGLE, C., KROLL, M., Strategic Management Text and 

Cases. Needham Heights: MA: Allyn and Bacon, 1992; in MINTZBERG, AHLSTRAND, LAMPEL, o.c., 

1999, p.18. 
83 MINTZBERG, AHLSTRAND, LAMPEL, o.c., 1999, pp.50-51; DESMIDT, HEENE, o.c., 2005, pp.105-106. 
84 Dit zijn doelstellingen die specifiek, meetbaar, afgesproken, realistisch en tijdsgebonden zijn.  
85 Hoewel strategisch management niet gelijk is aan strategische planning (deze laatste is o.m. enger in tijd 

en taken dan de eerste) kunnen we figuur 2.1 (cf. supra) als een voorbeeld beschouwen van een 

eenvoudige weergave. Figuur 2.2 (cf. infra) kunnen we min of meer centraal op het continuüm plaatsen. 
86 STEINER, Strategic Planning. New York, The Free Press, 1979. In MINTZBERG e.a., o.c., pp.55-56. 
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Voor wat betreft de analyse van de context kunnen we hier ook verwijzen naar de 

theorie over generieke strategieën van Michaël Porter die door Mintzberg, Ahlstrand & 

Lampel in de positioneringsschool wordt ondergebracht87. Porter gaat er immers 

vanuit dat op basis van statistisch onderzoek en systematische analyse van de externe 

context (en in het bijzonder van de bestaande en toekomstige concurrentie) kan 

worden achterhaald welke strategie voor welke situatie ideaal is88. Deze ‘positie’ is 

weliswaar niet uniek, maar moet door de organisatietop worden gekozen uit een 

beperkt aantal beschikbare alternatieven, de zogenaamde ‘generieke strategieën’. Deze 

hiërarchische en formalistische benadering bouwt min of meer voort op theorieën over 

militaire strategieën89 en was op maat gesneden voor consultants90. 
 

Klassieke planningsbenaderingen gaan ervan uit dat een besluit niet langzaamaan 

groeit, maar wel op één specifiek moment weloverwogen wordt genomen door de 

bestuurlijke top. Een zogenaamde planningsafdeling kan dit moment uiteraard 

voorbereiden door alternatieven op een rijtje te zetten en deze te stofferen met 

allerhande cijfermateriaal. Er is bij de besluitvorming echter geen of nauwelijks 

betrokkenheid voorzien van uitvoerende diensten of diegenen die het besluit in de 

praktijk moeten ondergaan. Eens het besluit genomen, kan de uitvoering starten. 
 

Ook bij de laatste fase van het strategische planningsproces, namelijk de evaluatiefase, 

wordt doorgaans een beroep gedaan op heel wat cijfermateriaal. In hun beschrijving 

van de planningsschool stellen Mintzberg, Ahlstrand & Lampel zelf dat aanhangers 

bezeten zijn door allerhande cijfers waardoor strategische planning bijgevolg niet meer 

(b)lijkt te zijn dan het kwantificeren van doelen, als controlemiddel voor het 

management91. Teisman sluit zich hier bij aan door te argumenteren dat de pogingen 

tot stroomlijning van de besluitvorming, bijvoorbeeld via formele strategische 

planning, meestal gericht zijn op het versterken van de positie van het centrale besluit 

en daarmee ook van de leidinggevenden die geacht worden dit besluit te nemen92. Bij 

het opstellen van evaluatie- en controlesystemen ontwikkelt men immers allerlei 

indicatoren om na te gaan of de gekwantificeerde doelen op een efficiënte en effectieve 

worden bereikt, al dan niet met een sterke focus op de financiële aspecten van 

beleidsvoering. Critici stellen dat het wel zinvol kan zijn om te meten in hoeverre een 

strategisch plan wordt uitgeoefend en welke effecten dat sorteert, maar beklemtonen 

dat het presteren van de organisatie iets anders is dan het halen van de planning. Dat 

ook in Vlaamse steden evaluatiesystemen ingang hebben gevonden blijkt uit de 

populariteit van evaluatiemodellen zoals de Balance Scorecard ontwikkeld door 

                                                  
87 MINTZBERG, AHLSTRAND, LAMPEL, o.c., 1999, pp.19-116. 
88 PORTER, M., Competitive Strategy, Harvard Business School Press, 1986. 
89 Zo bestaan er leerrijke geschriften van de Chinese veldheer Sun Tzu (4de eeuw voor Christus) en 

systeemdenker Karl von Clausewitz (19de eeuw) die als de voorlopers worden beschouwd van de 

positioneringsschool: beide auteurs bepaalden immers soorten strategieën en koppelden die aan de 

omstandigheden waar ze het beste voor geschikt leken te zijn. MINTZBERG, AHLSTRAND, LAMPEL, 

o.c., 1999, p.83. 
90 Zo kende onder meer de Boston Consulting Group veel succes dankzij hun ‘groei/marktaandeel-matrix’ 

en ‘ervaringskromme’. 
91 GOOLD, M., QUINN, J.J., The paradox of Strategic Controls. In: Strategic Management Journal, 1990, 11, 

pp.43-57; MINTZBERG, AHLSTRAND, LAMPEL, o.c., 1999, pp.49-78. 
92 TEISMAN, o.c., 2005, p. 95. 
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Kaplan and Norton93, het Excellence-model van de European Foundation of Quality 

Management (EFQM), het Common Assessment Framework dat op Europees vlak 

wordt gepromoot als instrument voor zelfevaluatie en de doelmatigheidsanalyse 

ontwikkeld door Bouckaert (cf. infra).  
 

In Vlaanderen baseren overheden zich vaak op het standaardmodel van de doelmatig-

heidsanalyse voor de opmaak van (strategische) plannen. Dit model gaat uit van een 

analyse van de middelen (financieel, menselijk en materieel), de gekozen activiteiten, 

de prestaties (output) en de beleidseffecten binnen (impact) en buiten de organisatie 

(outcome). Die worden getoetst aan de vooropgestelde doelstellingen die geformuleerd 

moeten worden rekening houdend met de beschikbare budgettaire ruimte en met de 

vastgestelde maatschappelijke behoeften94. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen 

strategische en operationele doelstellingen. De strategische doelstellingen hebben 

betrekking op het langetermijnperspectief. Juist vanwege de lange termijn zijn deze 

doelstellingen weinig concreet, maar geven ze een algemene visie op de rol van de 

organisatie in de maatschappij. De operationele doelstellingen, die de strategische 

doelstellingen concretiseren, zijn meer grijpbaar en meetbaar95.  
 

Figuur 2.3: Conceptueel raamwerk voor de doelmatigheidsanalyse96 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

                                                  
93 KAPLAN, R. S., NORTON, D. P., The Balanced Scorecard: Translating Strategy into Action. Boston MA: 

Harvard Business School Press, 1996, 322p. 
94 BOUCKAERT, G., DE PEUTER, B., VAN DOOREN, W., Meten en vergelijken van lokale bestuurlijke 

ontwikkeling: een monitoringsysteem voor het lokaal bestuur. Brugge: die Keure, 2003, p.355. 
95 BLOCK, T., VERLET, D., STEYVERS, K., Het iteratieve proces van plannen, beheren en evalueren. In: 

REYNAERT, H. (red.), De kerktorenpolitiek voorbij? Lokale politiek in Vlaanderen. Brugge: Vanden Broele, 

2007, pp.207-230. 
96 Naar BOUCKAERT, G., DE PEUTER, B., VAN DOOREN, W., o.c., p.46. 
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De doelmatigheidsanalyse focust sterk op het financiële verhaal. Om na te gaan of en 

hoe het doel werd bereikt, worden hoofdvragen gesteld naar zuinigheid (‘hoeveel 

middelen worden ingezet?’), efficiëntie (‘welke prestaties worden gerealiseerd met 

welke middelen?’), effectiviteit (‘welke effecten volgen er uit de prestaties?’) en 

kosteneffectiviteit (‘welke effecten volgen er uit de middeleninzet?’) 97. Daar waar de 

beleidscyclus betrekking heeft op geheel van figuur 2.3, beperkt de beheerscyclus zicht 

tot de organisatiegrens. Beheersverantwoordelijken, i.c. leidende ambtenaren, focussen 

zich daarom op prestaties (output) en worden daar ook vaak op afgerekend 

(efficiëntie). Beleidsverantwoordelijken, in casu de lokale politici, worden veeleer 

geëvalueerd op basis van de beleidseffecten (impact) en maatschappelijke effecten 

(outcome).  

 

De rationele en normatieve planningslogica vinden we ook in sterke mate terug in het 

gemeentedecreet van 15 juli 2005. Hierin worden Vlaamse steden en gemeenten 

verplicht tot het opmaken van een strategisch meerjarenplan dat hun hele 

bestuursperiode beslaat. Dat plan, bestaande uit een strategische en financiële nota, 

moet een overkoepelende strategie voor het betrokken bestuur formuleren en zou als 

toetssteen en richtsnoer fungeren voor het toekomstige beleid, niet in het minst voor de 

talrijke domeinspecifieke plannen (cf. hoofdstuk 1, deel 1.3.1). De ambtelijke top 

bereidt dit meerjarenplan voor en de gemeenteraad keurt het plan goed. Het decreet 

introduceert met andere woorden een formeel en vrij rationeel planningsinstrument 

voor de ‘autonome’ lokale organisatie98. De rol en impact die dit type van plannen 

heeft bij onze cases is voorwerp van onderzoek en analyse (cf. hoofdstuk 7, deel 7.4.2). 

 

De kritieken waarmee de in dit deel beschreven strategische planningsbenadering 

wordt geconfronteerd99, kunnen we samenvatten in vier kernwoorden, telkens 

voorafgegaan door ‘te’: controlerend, afstandelijk, formeel en generaliserend100. Het 

eerste kernwoord slaat zowel op de controle die men wenst of denkt te hebben over de 

omgeving en de toekomst als op de controlesystemen die men inbouwt om het besluit 

en de uitvoeringsplannen te bewaken (cf. supra). Met afstandelijk, het tweede 

kernwoord, wordt bedoeld dat de besluitvormers zich ideaaltypisch enkel bij de 

organisatietop bevinden en dat individuen die de materie kennen door de 

dagdagelijkse praktijk (vb. uitvoerende diensten) en/of zij die gevolgen dragen van de 

genomen beslissing niet of nauwelijks worden betrokken. Zoals in de toelichting van 

complexiteitserkennende benaderingen zal blijken, pleiten bepaalde auteurs voor een 

permanente wisselwerking tussen denken en doen. Met dit laatst wordt niet het 

verzamelen van hard, kwantitatief cijfermateriaal bedoeld, maar wel de uitvoering van 

                                                  
97 BOUCKAERT, G., DE PEUTER, B., VAN DOOREN, W., o.c., p.47; BLOCK, VERLET, STEYVERS, o.c., 

2007, pp.209-210. 
98 Voor een uitgebreide toelichting verwijzen we naar BLOCK, T., DE CEUNINCK, K., REYNAERT, H., 

e.a., Tactisch steekspel of tijdverspilling ? Strategische meerjarenplanning in Vlaamse gemeenten. In: Res 

Publica, 2008, 4, pp.409-441. 
99 Ruimer bekeken geldt dit min of meer ook voor het ordezoekende perspectief als geheel.  
100 Zie MINTZBERG, AHLSTRAND, LAMPEL, o.c., 1999, p.66-77; MINTZBERG, H., AHLSTRAND, B., 

LAMPEL, J., Strategie slaat terug! (Strategy bites back), Prentice Hall, Pearson Education Benelux, 2005.; 

INKPEN, A., CHOUDHURY, N., The seeking of strategy where it is not: toward a theory of strategy 

absence. In: Strategic Management Journal, 1995, 16, 2, pp.313-323; TER BRAAK, H.J.M., VAN ‘T SPIJKER, 

W.J.H., Overheid en strategie. In: Bestuurskunde, 1993, 2, 1, pp.3-4. 
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eerste besluiten. Door dingen uit te proberen (doen) kunnen we leren en eventueel 

bijsturen (denken) waardoor na verloop van tijd een besluit of een strategie vorm en 

inhoud krijgt (cf. infra, deel 2.3). Dit sluit ook bij het derde kernwoord en de misvatting 

inzake formalisering. Formele strategische planning wordt immers al te vaak 

opgevoerd als de eigenlijke besluitvorming. Het normatieve, hiërarchische en lineaire 

karakter van deze benadering gaat daarbij al te snel voorbij aan besluitvormings-

processen in de praktijk en aan de actoren die werkelijk bij machte zijn om processen af 

te sluiten. Dat daarbij maatwerk nodig is in plaats van een generieke aanpak, brengt 

ons bij het laatste kernwoord. Identieke technieken en voorgeprogrammeerde 

cascademodellen of stappenplannen kunnen moeilijk opgaan in elke context, bij elk 

type van besluiten en binnen elke organisaties. Creativiteit is nodig waardoor nieuwe 

gezichtspunten en combinaties ontstaan. In volgende deel lichten we dit nader toe. 

 

2.3.   COMPLEXITEITSERKENNENDE BENADERINGEN: OPEN EN DESCRIPTIEF 

 
“Het is vaak moeilijk te zeggen wie iets besloten heeft,  

hoe en wanneer dit gebeurde  

of zelfs wat aan de wieg stond van een bepaald besluit”  

[ een topmanager ]101 

 

2.3.1.   Inleiding: beschrijvend onderzoek als basis 

 

Om verschillen, scheidingen en grenzen te benadrukken gebruiken mensen een 

arsenaal aan technieken. Het stelt ze in staat betekenis te geven aan dingen. Op die 

manier trachten ze een beheersbare en (be)grijpbare werkelijkheid te creëren. De 

hierboven beschreven normatieve benaderingen illustreren deze maakbaarheids-

gedachte. In dit deel worden min of meer de sturingscapaciteiten aan maatschappelijke 

processen gerelativeerd op basis van beschrijvend onderzoek.  

 

Uit studies die werkelijke besluitvormingsprocessen in kaart brachten leren we dat de 

informatieverwerkingscapaciteit van besluitvormers veeleer beperkt is, een ‘best 

mogelijke’ oplossing meer dan volstaat, machtige discours de realiteit kunnen bepalen, 

de organisatiecultuur kan doorwerken op de besluitvorming, vaak zeer stapsgewijs en 

gefragmenteerd beslissingen worden genomen, emergenties en feedback de 

uitgevoerde strategie bepalen, een toevallige samenloop van omstandigheden het 

beslissingsmoment bepaalt, meerdere actoren bij besluitvormingsprocessen zijn 

betrokken, denken en doen best samengaan, netwerk- en procesmanagement zinvol 

kunnen zijn, etc. In dit deel trachten we deze bevindingen summier weer te geven, in 

de juiste context te plaatsen en toe te passen op ons onderzoeksobject. 

 

                                                  
101 MINTZBERG, AHLSTRAND, LAMPEL, o.c., 1999, p.147 
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2.3.2.   Rationaliteit en kennisrelativiteit  

Bounded rationality 

 

Midden vorige eeuw bestudeerden enkele onderzoekers de besluitvorming in de 

realiteit. Uit casestudies, onder meer van Herbert Simon en Cyert & March102, bleek 

toen al dat bij beslissingen “not all alternatives are known, not all consequences are 

considered an not all preferences are evoked at the same time”103. In plaats van alle 

alternatieven in overweging te nemen, zouden besluitvormers – min of meer 

noodgedwongen omwille van het gebrek aan middelen en de beperkte cognitieve 

capaciteiten van de mens – slechts enkele alternatieven na elkaar bekijken (dus niet 

tezelfdertijd) en slechts enkele verwachte gevolgen ervan in rekening nemen (bepaalde 

gevolgen worden dus genegeerd). Hierbij zouden ze niet actief op zoek gaan naar 

relevante informatie, meer zelfs, beschikbare informatie wordt vaak ongemoeid 

gelaten. Makridakis bundelde hieromtrent enkele bevindingen, zoals de neiging om 

eerder te zoeken naar bewijsstukken die de eigen mening ondersteunen, de voorkeur 

voor recente informatie die gemakkelijk kan worden onthouden, de neiging om 

causale verbanden te leggen (terwijl het slechts een correlatie betreft), het toepassen 

van andere beslissingscriteria in vergelijkbare omstandigheden, het onderschatten van 

onzekerheid, etc.104 Bovendien is volgens Simon de volledigheid en consistentie van 

waarden, voorkeuren en doelen meestal ver te zoeken. De uiteindelijke keuze laat zich 

ook veeleer kenmerken door ‘goed genoeg’ dan door ‘de best mogelijke’. “Man is not an 

optimizing but a satisficing animal”105. Kortom, dit wijkt duidelijk af van de 

uitgangspunten die zuivere rationele en normatieve benaderingen hanteren. Door 

empirisch onderzoek zouden heel wat ‘pure rational choice theories’ zich hebben 

aangepast aan deze begrensde rationaliteit (i.c. ‘bounded’ or ‘limited’ rationality)106.  

Discours en een sociaal geconstrueerde omgeving 

 

Sociaal-constructivisten stellen dat maatschappelijke werkelijkheid wordt gecreëerd 

via processen van betekenisgeving en via interactie tussen actoren (cf. hoofdstuk 4). 

Ook de kennis over de omgeving is bijgevolg het resultaat van interpretaties en 

subjectieve inbreng van actoren. Volgens Chaffee is dit – naast een rationeel en een 

lerend of incrementeel  perspectief – een derde manier om strategische besluitvorming 

te benaderen107. Deze benadering bouwt voort op de ideeën van de sociologen Berger & 

                                                  
102 SIMON, H.A., Administrative Behaviour. A study of decision-making processes in administrative organisation. 

New York: Free Press, 1947; SIMON, H.A., Theories of decision-making in Economic and Behavioural 

Science. In: American Economic Review, 1959, 49, pp.253-283; CYERT, R., MARCH, J., A behavioral Theory of 

the Firm. Englewood Cliffs: Prentice Hall, 1962.   
103 MARCH, o.c., 1994, pp.8-9. 
104 MAKRIDAKIS, S., Forecasting, Planning and Strategy for the 21st Century. New York: Free Press, 1990, 

pp.36-37. Dergelijke werkwijze zorgt er volgens Mintzberg voor dat heel wat organisaties vast komen te 

zitten en niet meer voldoende openstaan voor innovatie. MINTZBERG, AHLSTRAND, LAMPEL, o.c., 

1999, p.141-144. 
105 SIMON, o.c., 1959. 
106 MARCH, o.c., 1994, p.9. 
107 CHAFFEE, o.c., 1985. 
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Luckmann en Garfinkel en de sociaal-psycholoog Weick108. In de jaren ’80 vond deze 

kijk volgens Hasselhof alvast nog te weinig gehoor. “Het determinisme van 

objectivistische technocratische benaderingen dreigt voortdurend. Slechts het besef dat we ook 

bij strategisch management onze werkelijkheden samen construeren, bevestigen en 

herconstrueren, kan daaraan weerstand bieden. Zingeving is de ultieme ratio van strategisch 

gedrag van een organisatie”109. Volgens Mintzberg, Ahlstrand en Lampel vindt het 

perspectief ‘de sociaal geconstrueerde omgeving’ vanaf de jaren ’90 echter meer en 

meer ingang ten koste van twee andere invalshoeken110: ‘de objectieve omgeving’ (dit 

veronderstelt dat een organisatie is ingebed in een externe omgeving die onafhankelijk 

van die organisatie bestaat) en ‘de waargenomen omgeving’ (de omgeving blijft reëel 

en extern bestaan, maar is moeilijk te vatten omwille van de hierboven beschreven 

‘bounded rationality’). 
 

Aangezien een objectieve werkelijkheid niet bestaat, zijn er ook geen objectieve 

problemen en opportuniteiten (cf. omgevingsluik van het SWOT-model), maar enkel 

door mensen geïnterpreteerde gebeurtenissen, objecten en situaties. Alle betrokken 

actoren, in het bijzonder de besluitvormers, maken hiertussen verbindingen en geven 

hieraan betekenis of een inschatting in functie van de besluitvorming. Dit sluit aan bij 

de uitgangspunten die wij hanteren. Problemen en opportuniteiten worden bijgevolg 

geconstrueerd. Hierbij kan ook de houding van de betrokken actoren bepalend zijn: ze 

kunnen zich passief en afwachtend opstellen of veeleer actief de grenzen opzoeken111. 

Min of meer los van deze benadering kan ook de perceptie op de impact en dominantie 

van de omgeving de besluitvorming bepalen112. 
 

Gegeven onze sociaal-constructivistische invalshoek is het ook van cruciaal belang na 

te gaan welke discours(coalities) overleven en doorwerken op de besluitvorming. Met 

discours bedoelen we “het geheel van ideeën, concepten en categorieën die betekenis geven 

aan sociale en fysieke/natuurlijke fenomenen, en die bovendien geproduceerd en gereproduceerd 

worden doorheen een set van sociale praktijken, wat duidt op een serie van ingebedde routines 

                                                  
108 BERGER, P.L., LUCKMANN, T., The Social Construction of Reality. New York: Doubleday, 1967; 

GARFINKEL, H., Studies in Ethnomethodology. Englewood Vliffs, NJ: Prentice Hall, 1967; WEICK, K.E., The 

Social Psychology of Organizing. Second edition, New York, McGraw-Hill, 1979. 
109 HASSELHOF, F, Verbeeldingskracht en macht. Hoe ver reikt strategisch management? Oratie, Deventer, 1987; 

geciteerd in TER BRAAK, VAN ‘T SPIJKER, o.c., 1993, p.6. 
110 Mintzberg, Ahlstrand en Lampel spreken hier over ‘de gemaakte omgeving’. MINTZBERG, 

AHLSTRAND, LAMPEL, o.c., 1999, p.157-158. 
111 Het is duidelijk dat een verschillende dynamiek ontstaat wanneer enkel wordt gereageerd op 

bedreigingen die de bestaande orde in het gedrang brengen of wanneer actief wordt gespeurd naar 

opportuniteiten die voor verandering en innovatie kunnen zorgen. JOLDERSMA F., MOUWEN C.A.M., 

OTTO M.M., GEURTS J.L, Strategisch management voor non-profitorganisaties. Koersbepaling, procesregie en 

metabesturing. Assen: Van Gorcum, pp.12-13. 
112 In sommige benaderingen is het omgevingsdeterminisme immers zeer hoog (vb. de populatie-ecologie). 

Organisaties en besluitvormingsprocessen worden dan gedomineerd door de omgeving. De leiding is hier 

een passief element met als taak de omgeving te bezien en ervoor te zorgen dat de organisatie zich op een 

treffende manier aanpast. Mintzberg, Ahlstrand en Lampel groeperen deze benaderingen in de 

omgevingsschool die haar wortels heeft in de contingentietheorie. MINTZBERG, AHLSTRAND, LAMPEL, 

o.c., 1999, p.263-276.  
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en wederzijds begrepen regels en normen”113. Via discours geven actoren betekenis aan de 

werkelijkheid waardoor diezelfde werkelijkheid ook gestructureerd wordt door de 

betekenissen die we eraan geven. Met discourscoalitie wordt gerefereerd naar “a group 

of actors that, in the context of an identifiable set of practices, shares the usage of a particular set 

of story lines over a particular period of time”114. Volgens Foucault impliceren discours en 

machtsverhoudingen elkaar115. Deze filosoof beklemtoonde reeds begin jaren ’70 en in 

navolging van Nietzsche sterk de wederzijdse relatie tussen kennis en macht: macht 

produceert kennis, kennis leidt tot macht, machtsverhoudingen zorgen voor een eigen 

kennisgebied en kennis veronderstelt of vormt machtsverhoudingen116. Ook Flyvbjerg 

gaat ervan uit dat productie en reproductie van kennis zelden of nooit plaatsvinden in 

een machtsvrije context. In zijn boek ‘Rationality and Power: Democracy in Practice’, 

een gedetailleerde casestudie in de stad Aalborg, stelt hij dat “power defines what counts 

as rationality and knowledge, and thereby what counts as reality”117. Rationaliteit is dan 

contextafhankelijk en bepaald door de macht van de besluitvormers. 

Kuddegedrag of organisatiecultuur als verklarende kaders? 

 

Indien bovenstaande sociaal-constructivistische benaderingen aansluiten bij 

beschrijvingen van de besluitvorming in de realiteit, dan bestaat het gevaar dat in 

bepaalde situaties ook een soort kuddegedrag (‘groupthink’) de kop kan opsteken. Dit 

betekent afhankelijk zijn van een bepaalde interpretatie van de werkelijkheid en niet 

openstaan voor alternatieven. Hoewel we in dit proefschrift geen theoretisch-

psychologisch verhaal op de voorgrond plaatsen, is het toch zinvol om hier in de 

marge summier in te gaan op theorieën die focussen op psychologische processen bij 

collectieve besluitvorming. Zo stelde Janis begin jaren ’70 en ’80 op basis van 

casestudies rond ‘policy fiascoes’ in Amerika dat groepsbesluitvorming mits enkele 

premissen gedoemd is uit te monden in een gebrekkige besluitvorming118. Eenvoudig 

gesteld duiken dan processen op waarbij groepsleden onder druk van de heersende 

groepsopinie conflict minimaliseren en een vrij extreme vorm van consensus bereiken 

zonder alle interessante alternatieve denkpistes te bewandelen en deze kritisch te 

analyseren119. “Independent critical thinking is replaced by groupthink”120.  De premissen 

voor ‘kuddegedrag’ zijn in de eerste plaats een groep die een zeer hoge mate van 

cohesie vertoont. Ten tweede kan ook de structuur van de groep een impact hebben. 

‘Structural faults’ zijn hier geïsoleerde groepen, een leider die weinig inspraak duldt, 

een gebrek aan procedures en/of een homogene samenstelling kent. Ten derde zijn er 

nog enkele premissen die Janis groepeert onder de noemer ‘provocatieve situationele 

context’: stressmomenten en laag zelfvertrouwen van de groep. De symptomen die 

                                                  
113 HAJER, M., Coalitions, practices and meaning in environmental politics: From Acid Rain to BSE. Paper for the 

Conference "Discourse Analysis in the Social Sciences: Theories and Methods". Utrecht: Nethur, 2004, 

p.300; BLOCK, DEBRUYNE, o.c., 2008, pp.5-6. 
114 HAJER, o.c., 2004, p.302. 
115 FOUCAULT, M., De orde van het spreken. gen: Historische Uitgeverij, 2001. 
116 FOUCAULT, M., Discipline, toezicht en straf. Groningen: Historische Uitgeverij, 2001. 
117 FLYVBJERG, B., Rationality and Power: Democracy in Practice. Chicago and London: University of 

Chicago Press, 1998. 
118 JANIS, I., Groupthink. Psychological studies of policy decisions and fiascoes. Boston: Houghton Mifflin, 1982. 
119 JANIS, o.c., 1982; DEVOS, o.c., 2008, p.170. 
120 JANIS, o.c., 1982, p.9. 
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wijzen op groepsdenken worden vervolgens in drie types ingedeeld. Een eerste type 

bestaat erin dat de groep zichzelf overschat, het tweede type betreft de ‘gesloten 

groepsgeest’ of het ‘dragen van oogkleppen’ en het derde type komt neer op een hoge 

conformiteits- of uniformiteitsdruk121. Kritieken op Janis’ theorie betreffen het al dan 

niet sterk doorwerken van specifieke premissen en het te algemene karakter van zijn 

model, maar deze laten we hier buiten beschouwing. Volgens ons kan dergelijke 

benadering soms mede verklaren waarom besluitvorming tot slechte resultaten leidt, 

maar wordt voorbijgegaan aan andere, meer politieke en bestuurskundige aspecten 

van de besluitvorming (cf. infra). 
 

Janis’ sociaal-psychologische theorie sluit min of meer aan bij ruimere, veeleer 

sociologische theorieën die stellen dat de (organisatie)cultuur bepalend is voor het 

denken en handelen, inclusief voor de besluitvorming. Een politicologische 

tegenhanger is min of meer te vinden in het neo-institutionalisme (cf. hoofdstuk 3, deel 

3.5.1). Mintzberg, Ahlstrand en Lampel vatten de meeste van deze theorieën onder de 

culturele school122. De cultuur van een organisatie wordt dan omschreven als de 

gemeenschappelijke overtuigingen die tot uitdrukking komen in tradities en 

gewoontes alsook in meer tastbare uitingen zoals verhalen, symbolen, manier van 

kleden, producten en gebouwen. Sommige cultuurelementen kunnen vastgelegd zijn 

in officiële documenten, andere elementen werken veeleer onbewust door in besluit-

vormingsprocessen. In elk geval betreffen het interpretaties die worden gedeeld door 

de leden van een organisatie en vaak diepe wortels hebben. Organisaties onderscheid-

en zich vaak van elkaar door de heersende cultuur (vb. bureaucratisme versus 

innovatie). Besluitvorming vindt dan plaats binnen de culturele grenzen en volgens de 

preferenties die heersen123. Deze benadering is vooral populair bij onderzoek naar 

obstakels voor en verzet tegen verandering. Noodzakelijke verandering blijft dan uit 

omdat er een voorkeur is voor het vasthouden van de bestaande lijn 

 

2.3.3.   Stapsgewijze ontwikkeling 

Lindblom’s doormodderen of ‘disjointed incrementalism’ 

 

Het provocerende artikel ‘The Science of Muddling Through’ (‘De Wetenschap van het 

Doormodderen’) van Charles Lindblom uit 1959 wordt vaak omschreven als de basis 

van de incrementele benadering124. Zelf duidde Lindblom zijn ideeën aan met 

‘onsamenhangende ontwikkeling’ (‘disjointed incrementalism’). Zijn onderzoek heeft 

grotendeels betrekking op het publieke domein. 

 

Net als Simon gaat ook Lindblom uit van de beperkte informatieverwerkingscapaciteit 

van besluitvormers. Naast een gebrek aan adequate informatie, is er immers ook een 

                                                  
121 JANIS, o.c., 1982, pp.256-259; DEVOS, o.c., 2008, pp.178-179. 
122 MINTZBERG, AHLSTRAND, LAMPEL, o.c., 1999, p.243-261.  
123 WILDAVSKY, A., Choosing preferences by constructing institutions. In: American Political Science 

Review. 1987, 81, pp.3-21. 
124 LINDBLOM, C., The Science of Muddling Through. In: Public Administration Review, 1959, 19, 2, pp.79-

88. 
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overload aan bepaalde informatie, maar te weinig tijd en geld om dit goed te 

verwerken. Hij voegt eraan toe dat zelden de beste oplossing wordt gekozen omdat 

bestuurslui zich vaak onzeker voelen -  niet in het minst omwille van hun beperkte 

cognitieve vermogen – en daarom opteren om het lopende beleid voort te zetten. 

Besluiten worden dan gefragmenteerd en in de marge genomen, eerder om problemen 

op te lossen dan om kansen te pakken, en zonder al te veel acht te slaan op één 

welbepaald doel125. Kleine afwijkingen en consensus vormen de rode draad bij het 

maken van strategische keuzes. Later stelde Lindblom dat “policy making is typically a 

never-ending process of successive steps in which continual nibbling is a substitute for a good 

bite”126. Ordelijke processen en wetenschappelijke analyses van problemen maken in 

deze benadering plaats voor rommelige processen en interacties tussen betrokkenen. 

Hiermee zet hij zich duidelijk af tegen ‘rational choice theories’.  
 

Volgens Lindblom worden meerdere actoren met meerdere belangen en doelen bij het 

besluitvormingsproces betrokken, maar ontbreek een duidelijke aansturing door de 

organisatietop. Beleidskeuzes worden niet genomen op één moment, op één centrale 

plaats en door één centrale gezagdrager, maar veeleer op meerdere momenten, op 

meerdere plaatsen en door meerdere ‘ervaren’ actoren. De rationaliteit van de keuzes 

wordt bijgevolg ook vaak nadien of ‘en cours de route’ helemaal duidelijk, niet op 

voorhand. Ook bepalen de beschikbare middelen evenzeer de doelen als omgekeerd. 

Kortom, besluitvormers leren door te doen (‘trial en error’) en deze kennis wenden ze 

aan om stapsgewijs hun keuzes bij te sturen. Correcties zijn makkelijk uit te voeren 

omdat telkens slechts kleine, marginale veranderingen werden aangebracht. Lindblom 

acht dergelijke benadering realistischer en beter dan de zuivere ‘rationele’ benadering.  
 

Een typische toepassing van Lindblom’s theorie vinden we terug in publicaties van 

Wildavsky die processen rond de begrotingsopmaak bij overheden in kaart bracht127. 

Het budget van vorige begrotingsopmaak is daarbij bepalend voor de nieuwe 

begrotingsopmaak, met alle gevolgen van dien128. De meeste veranderingen zijn dan 

ook beperkt (vb. kleine budgetverhogingen ten opzichte van het voorgaande jaar). De 

kritieken op Lindblom’s theorie hebben voornamelijk betrekking op het conservatieve 

karakter (cf. Etzioni’s ‘Mixed Scanning’) en op de onsamenhangende aansturing (cf. 

Quinn’s ‘Logical Incrementalism’). Beide theorieën, die deels teruggrijpen naar 

rationele en normatieve benaderingen, bespreken we hieronder in aparte onderdelen. 

Mixed scanning: de ‘derde’ weg van Etzioni 

 

Hoewel Etzioni in 1967 een eerste keer zijn ‘derde weg’ inzake besluitvorming 

toelichtte, baseren we ons hier op zijn herwerkte versie uit 1986129. De zogenaamde 

                                                  
125 MINTZBERG, AHLSTRAND, LAMPEL, o.c., 1999, p.167. 
126 LINDBLOM, C., The Policy-Making Process. Englewood Cliffs: Prentice Hall, 1968, p.26. 
127 WILDAVSKY, A., The politics of the budgetary process. Boston: Little, Brown and Co., 1964; WILDAVSKY, 

A., Rescuing policy analysis from PPBS. In: Public Administration Review, 1969, 29, 2, pp.189-202. 
128 Zo zullen budgetten meestal worden opgesoupeerd om een vermindering van het budget in de 

toekomst te vermijden. 
129 ETZIONI, A., Mixed Scanning: A ‘third’ approach to decision-making. In: Public Administration Review, 

1967, 27, pp.385-392; ETZIONI, A., Mixed Scanning Revisited. In: Public Administration Review, 1986, 46, 

pp.8-14.  
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gulden middenweg ‘mixed scanning’ laveert tussen ‘rational choice theories’ en het 

incrementalisme. Omdat besluitvormers niet alle informatie kunnen verwerken en niet 

voor alle alternatieven de gevolgen adequaat kunnen inschatten, deelt Etzioni niet de 

uitgangspunten van rationele en normatieve theorieën. Het incrementalisme van 

Lindblom kan dan weer niet op zijn steun rekenen omdat innovatieve en ingrijpende 

beslissingen hier uit de boot vallen. Etzioni stelt voor om in verschillende lagen te 

denken en te handelen. Op een eerste laag worden dan de bredere contouren rond een 

topic relatief ruw geanalyseerd, maar op één of meerdere lagen daaronder wordt op 

veeleer incrementele wijze een selectie van feiten en alternatieven steeds gedetail-

leerder onderzocht. Dit resulteert in brede hoofdlijnen en verfijnde deelplannen. 

Etzioni laat ook relatief veel openingen om al doende te leren en onderweg de keuzes 

permanent bij te sturen. 

Quinn’s ‘logical incrementalism’: aansturing door organisatietop 

 

James B. Quinn was het eens met Lindblom dat er sprake was van een geleidelijk 

proces, maar hij vond niet dat de aansturing onsamenhangend was130. Op basis van 

kwalitatief onderzoek bij enkele grote bedrijven, in 1980 neergeschreven in ‘Strategies 

for Change: Logical Incrementalism’, concludeerde hij dat niet planning, maar wel 

stapsgewijze ontwikkeling kon verklaren hoe (de managers van) deze bedrijven tot 

hun strategieën waren gekomen. “The real strategy tends to evolve as internal decisions and 

external events flow together to create a new, widely shared consensus for action among key 

members of the top management. In well-run organizations, managers pro-actively guide these 

streams of actions and events incrementally toward conscious strategies”131. Kortom, de 

organisatietop heeft wel degelijk vat op de ontwikkeling en de implementatie van hun 

strategie, maar moet verdichtingsmomenten afwachten en ‘stapsgewijs logisch’ een 

draagvlak trachten te creëren in de verschillende onderdelen van de organisatie. Dit 

vraagt geloofwaardigheid, stevige netwerken, discussiebereidheid en betrokkenheid. 

De verfijning van de strategie(formulering) van het topkader gebeurt ook deels tijdens 

de implementatiefase, wat maakt dat managers voortdurend alert moeten zijn en 

flexibel dienen bij te sturen indien de omgeving dat vraagt132. 

De leerschool volgens Mintzberg 

 

Deze brede school bouwt voort op de bevindingen van Lindblom, Etzioni en Quinn (cf. 

supra) en stelt dus ook bepaalde aspecten van de ordezoekende benaderingen in vraag. 

Aanhangers van deze school (waaronder Mintzberg zelf) zijn (nog) meer dan de 

pioniers enthousiast over een incrementele of stapsgewijze ontwikkeling. Zoals 

hierboven reeds aangehaald blijkt uit heel wat onderzoek dat een besluit gaandeweg 

vorm en inhoud krijgt en een duidelijk onderscheid tussen planning en implementatie 

vaak moeilijk is te maken. De leerschool evalueert dit als positief omdat de omgeving 

onvoorspelbaar is en men door al doende te leren de complexe situatie steeds beter zal 

                                                  
130 QUINN, J.B., Strategies for Change: Logical Incrementalism, Homewood: Irwin, 1980; MINTZBERG, 

AHLSTRAND, LAMPEL, o.c., 1999, pp.168-171. 
131 QUINN, o.c., 1980, p.15; MINTZBERG, AHLSTRAND, LAMPEL, o.c., 1999, p.168. 
132 QUINN, o.c., 1980, pp.111-112. 
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kunnen inschatten. Besluitvorming moet dan bovenal een proces zijn van gaandeweg 

leren. Uiteindelijk komt men dan bij gedragspatronen die hun nut bewijzen133. Een 

ingrijpende verandering is dan ook zelden het gevolg van een klassieke formele 

planningsoefening. 

 

Van belang om de uitgangspunten van de leerschool te begrijpen is dat een strategie 

naast een plan ook een patroon kan zijn134. Volgens Mintzberg, Ahlstrand & Lampel 

zijn de toekomstplannen dan de beoogde strategie (‘intented strategy’) en de patronen 

de uitgevoerde strategie (‘realized strategy’)135. Zoals onderstaande figuur laat zien 

worden beoogde strategieën niet altijd uitgevoerd (‘unrealized strategies’) en zijn 

uitgevoerde strategieën niet altijd zo bedoeld. Dit laatste is vooral te wijten aan de 

strategieën die als het ware vanzelf ontstaan (‘emergent strategies’). 

 
Figuur 2.4: Weloverwogen en ontluikende strategieën136 

 

 
 

 

Met het concept ‘emergent strategies’ openden onderzoekers van de ‘McGill 

University’s Faculty of Management’137 de deur naar ‘strategisch leren’. Er wordt 

erkend dat de organisatie in staat is te experimenteren, waardoor de incrementele 

ontwikkeling niet lukraak hoeft te gebeuren zoals Lindblom’s ‘disjointed 

                                                  
133 Patronen zijn consistent gedrag in de loop der tijd of een reeks opeenvolgende handelingen, bedoeld of 

onbedoeld. MINTZBERG, AHLSTRAND, LAMPEL, o.c., 1999, p.16. 
134 MINTZBERG, AHLSTRAND, LAMPEL, o.c., 1999, pp.18-21. 
135 Deze benadering valt beter te begrijpen wanneer we ‘strategie’ hier gelijkstellen met ‘beleid’. Het begrip 

‘beleid’ wordt vooral binnen de politicologie en bestuurskunde gehanteerd, terwijl de term ‘strategie’ veel 

meer tot het jargon van de bedrijfskunde hoort. BLOCK, T., REYNAERT, H., STEYVERS, K., Een dubbele 

kijk op strategische meerjarenplanning. In: REYNAERT, H., STEYVERS, K., BLOCK, T. (reds.), Stijloefening 

of stratego? Strategische meerjarenplanning in Vlaamse gemeenten en provincies. Brugge: Vanden Broele, 2008, 

pp.1-14. 
136 MINTZBERG, AHLSTRAND, LAMPEL, o.c., 1999, pp.20. 
137 Onder meer Mintzberg en Waters. 
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incrementalism’ aangeeft. Hierbij is wel een permanente wisselwerking nodig tussen 

denken en doen. De betrokken personen moeten dus nadenken over hun acties en 

beslissingen. Met andere woorden, echt leren moet een combinatie zijn van reflectie en 

resultaat138. Weick gebruikte het ecologische model om lerend gedrag te beschrijven: 

eerst proberen (“do something”), dan selecteren (“find out and select what works”) en tot 

slot vasthouden (“retain only those behaviours that appear desirable”)139. Leren kan dus 

door interessante patronen te herkennen in het eigen gedrag. Eventueel kunnen de 

‘emergent strategies’ na verloop van tijd zelfs worden geïnstitutionaliseerd in formele 

plannen. 

 

Mintzberg vat onder de leerschool ook de auteurs die organisaties beschouwen als 

lerende systemen. Lerende organisaties zijn dan organisaties waarin mensen continu 

hun capaciteiten uitbouwen, waar nieuwe denkpatronen worden ontwikkeld, waar 

collectieve doelstellingen worden nagestreefd, waar mensen continu leren hoe samen 

te werken en die daarenboven systematisch nagaan welke (technologische en maat-

schappelijke) veranderingen in hun omgeving optreden en bij hun activiteiten met 

deze veranderingen rekening houden140. Hoe beter een organisatie leert, des groter is 

de kans dat ze zich innovatief kan opstellen dan wel de beperkingen van haar 

vernieuwend vermogen kan onderkennen. De meeste auteurs wijzen in dit verband 

naar twee leerniveau’s: ‘single-loop’-leren en ‘double-loop’-leren141.  

 

In tegenstelling tot wat Quinn suggereert komt volgens de leerschool ingrijpende 

verandering niet (noodzakelijk) voort uit de burelen van het hogere management. “The 

role of top managers is limited in that they do not necessarily have the appropriate knowlegde or 

information to evaluate technical and economical aspects of the strategic initiatives […] 

Strategic initiatives therefore ‘emerge’ primarily from managerial activities of front-line and 

middle managers”142. Verschillende en welingelichte individuen, ongeacht hun plek in de 

organisatie, kunnen dus aan de kiem liggen van een idee of een bijdrage leveren aan de 

besluitvorming. De belangrijkste rollen en taken van de organisatietop bestaan erin om 

open te staan voor allerlei ideeën, zicht te hebben op waarover moet worden geleerd 

en sturing te geven aan het proces van strategisch leren143. 

                                                  
138 MINTZBERG, AHLSTRAND, LAMPEL, o.c., 1999, p.184. 
139 WEICK, o.c., 1979, p.194; MINTZBERG, AHLSTRAND, LAMPEL, o.c., 1999, p.166. 
140 SENGE, P.M., Rethinking Leadership in the Learning Organisation. In: Systems Thinker, 1996, 1, 7, pp.1-

8. 
141 Het verschil ligt hem vooral in het feit of een fout wordt ontdekt en hersteld zonder of met het ter 

discussie stellen of veranderen van de onderliggende waarden van het systeem (i.e. de drijfveren). ‘Single-

loop’-leren (ook wel ‘adaptive learning’) is vooral geschikt voor routinematige, alledaagse 

aangelegenheden binnen een stabiele en eenvoudige omgeving. Technieken van ordezoekende 

benaderingen zijn hier vrij populair. ‘Double-loop’-leren (of ‘generative learning’) is relevant voor 

complexe zaken en bepalend voor de effectiviteit van het systeem op lange termijn. Om tot dergelijk leren 

te komen zou men volgens Argyris de automatische en bekwaam uitgevoerde individuele 

socialisatiereacties moeten veranderen. ARGYRIS, C., Leren in en door organisaties. Het hanteerbaar maken van 

kennis. Schiedam: Scriptum Books - Lannoo, 1996. 
142 NODA, T., BOWER, J., Strategy Making as Iterated Processes of Resource Allocation. In: Strategic 

Management Journal, 1996, 17, p.161. MINTZBERG, AHLSTRAND, LAMPEL, o.c., 1999, pp.173-174. 
143 MINTZBERG, AHLSTRAND, LAMPEL, o.c., 1999, p.194. 
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Teisman’s rondenmodel 

 

Het belang van meerdere actoren bij de besluitvorming komt ook sterk tot uiting in het 

rondenmodel van Teisman144. Dit model is ontwikkeld begin jaren ’90 door Teisman 

die grootschalige infrastructuurprojecten in Nederland onderzocht145. Besluitvorming 

bestaat hier uit kluwens van reeksen beslissingen genomen door verschillende actoren 

en kan niet worden opgehangen aan één centraal besluit van één centrale gezags-

drager. Beslissingen worden hier gezien als gebeurtenissen en handelingen in een 

proces. Ze bouwen voort of anticiperen op elkaar zodat gaandeweg een beleidsuit-

komst ontstaat. Sommige beslissingen zijn vastgelegd in officiële documenten, 

waardoor ze formeel in aanmerking komen voor het predikaat ‘het besluit’, maar geen 

ervan vormt het cruciale kantelmoment tussen voorbereiding en uitvoering146. Het 

gehele proces is volgens Teisman op te delen in verschillende ronden. Een figuur van 

dit model is verderop in dit hoofdstuk opgenomen (cf. deel 2.3.5). Onderzoekers 

kunnen de ronden afbakenen door cruciale beslissingen retrospectief te bepalen. “This 

concerns particularly the choice of decisions that in a later period of decision making serve as an 

important point of reference for the behaviour of the actors that are present at the time”147. 

Dergelijke ronden hoeven overigens niet per definitie te starten of te eindigen met een 

(formeel) consolidatiemoment.  

 

De focus ligt hier op de rol en impact bij de besluitvorming van verschillende, 

onafhankelijke actoren die al dan niet een officiële gezagspositie bekleden. Iedere 

interveniërende actor heeft eigen doelen en zijn interpretaties en definities van het 

probleem, de oplossing en de (politieke) beslissing. Voor een goed begrip van het 

besluitvormingsproces moet men volgens dit model focussen op de verscheidenheid 

van en op de dynamiek en interacties tussen deze elementen. De complexiteit mag 

hierbij niet worden onderschat. Zo deelt Teisman de betrokken actoren geen specifieke 

en fasegerelateerde rol toe. Dezelfde actor kan dus zowel aan de kiem liggen van een 

beslissing als uitvoerder ervan zijn. Rollen kunnen tevens permanent veranderen. Het 

is bovendien niet uitgesloten dat wat de ene actor als een oplossing beschouwt 

problemen teweegbrengt voor een andere actor, en omgekeerd.  

 

 

 

                                                  
144 Teisman schuift drie modellen naar voor om de perspectieven op besluitvorming in te delen: het 

fasenmodel, het stromenmodel en het rondenmodel. Het fasenmodel komt sterk overeen met de 

uitgangspunten van ordezoekende benaderingen (cf. 2.2.3). Het stromenmodel vat in sterke mate de 

veronderstellingen van de ‘garbage can theory’ en Kingdon’s ‘policy window theory’ (cf. infra). 

TEISMAN, G., Models for Research into Decision-Making Processes: On Phases, Streams and Decision-

Making Rounds. In: Public Administration, 2000, 78, 4, pp.937-956. 
145 De basis voor dit model is reeds te vinden in Teisman’s proefschrift, hoewel hij toen soortgelijke 

uitgangspunten vatte onder ‘het pluricentrisch perspectief’. TEISMAN, G., Complexe besluitvorming, een 

pluricentrisch perspektief op besluitvorming over ruimtelijke investeringen (proefschrift), Rotterdam: Erasmus 

Universiteit, 1992. 
146 TEISMAN, o.c., 2005, p.1. 
147 TEISMAN, o.c., 2000, p.944. 
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2.3.4.   Stromen vloeien samen in een vuilbak of beleidsvenster 

 

De ‘garbage can theory’ en in mindere mate de ‘policy window theory’ schuiven 

sturing en macht naar de achtergrond. ‘Chaos’ komt in de plaats. Volgens de 

benadering ‘punctuated equilibrium’ vinden omslagen tussen orde en chaos plaats.  

Garbage can 

 

Als een kritiek op de gefaseerde en rationele benaderingen verscheen in 1972 de 

inmiddels klassieke publicatie van Cohen, March & Olsen rond het begrip ‘vuilnisvat-

besluitvorming’148. Deze auteurs gaan ervan uit dat problemen kunnen opduiken en 

dan weer verdwijnen (vb. wisselende politiek agenda), allerhande oplossingen los van 

vragen kunnen circuleren, participanten aan besluitvormingsprocessen komen en gaan 

(vb. verkiezingen, verontschuldigingen op vergaderingen, promoties, etc.) en sommige 

beslissingsmomenten nu eenmaal vastliggen. Evenmin zijn er duidelijke doelen en 

technologieën aanwezig. Dit alles zorgt ervoor dat in situaties van ambiguïteit149 en in 

zogenaamde ‘georganiseerde anarchieën’150 besluitvormingsprocessen veeleer grillig 

en niet-lineair verlopen omdat verschillende relatief onafhankelijke stromen van 

problemen, oplossingen, mensen en keuzemogelijkheden min of meer toevallig en/of 

door routines aan elkaar worden gekoppeld. Dergelijk besluit is dus in geen geval een 

weloverwogen oplossing voor een probleem, noch een compromis tussen belang-

hebbende actoren. Het vuilnisvat waarin de problemen en de oplossingen door de 

betrokken actoren worden gegooid, zou ook een allesbehalve geslaagd resultaat 

opleveren. Het moment waarop dit gebeurt kan zoals gesteld toevallig zijn, maar ook 

deels gereguleerd door organisatorische en sociale structuren zoals procedures en 

tradities. Deze besluitvorming wordt ook niet aangestuurd door één centrale actor. Een 

nagenoeg permanent wisselende groep van betrokken actoren heeft amper greep op 

deze grillige processen. Men zal dan ook niet of nauwelijks voortbouwen op 

voorgaande beslissingen. 

Policy window 

 

De stromenmetafoor ‘vuilnisvatbesluitvorming’ werd later door Kingdon gehanteerd 

in ‘Agendas, alternatives and public policies’151. Kingdon vroeg zich af waarom 

bepaalde problemen wel en andere niet de (politieke) agenda halen. Om de resultaten 

van zijn kwalitatief onderzoek duidelijk te maken gebruikte hij de lancering van een 

raket in de ruimte als metafoor. Als de planeten op een bepaalde manier ten opzichte 

van elkaar staan kan een raket optimaal gebruik maken van de aantrekkingskracht van 

de planeten, waardoor hij met een meer gering eigen vermogen op de plaats van 

                                                  
148 COHEN, M.D., MARCH, J.G., OLSEN, J.P., A garbage can model of organizational choice. In: 

Administrative Science Quarterly, 1972, 17, pp.1-25. 
149 Bijvoorbeeld over voorkeuren, participanten, doelen en middelen. 
150 Dit zijn vooral “public, educational and illegitimate organizations” zoals overheden en universiteiten. 

March, J.G., Olsen, J.P. (eds.), Ambiguity and Choice in Organisations. Bergen: Universiteitsverlaget, 1976, 

p.25.  
151 KINGDOM, J.W., Agendas, alternatives and public policies. Boston: Little, Brown and Company, 1984. 
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bestemming komt. Een gunstige ‘launch window’ is slechts tijdelijk en "if the window is 

lost, then the launch has to wait until alignments become appropriate again”152. Bij 

besluitvorming tussen organisaties treden soortgelijke processen op. In de 

beleidsruimte ziet hij drie stromen die voortdurend in ontwikkeling zijn en los van 

elkaar (kunnen) evolueren: (1) problematisch geachte situaties, (2) beleidsalternatieven 

die circuleren en (3) politieke ontwikkelingen en gebeurtenissen zoals verkiezingen, 

nieuwe politici, rampen met een politieke weerslag, etc. Een ‘policy window’ (beleids-

venster) ontstaat op het moment waarop deze stromen samenvloeien. “A problem is 

recognised, a solution is developed and available in the policy community, and the political 

climate makes the right time for policy change, and potential constraints are not severe”153. Dit 

moment kunnen ‘policy entrepreneurs’ of makelaars aangrijpen om hun topic op de 

politieke agenda te krijgen154. De strategie van actoren is gebaseerd op hun perceptie 

van de beleidsruimte waarin ze zich bevinden155. Voor actoren komt het er dus op aan 

goed in te schatten wanneer een opportuniteit zich voordoet en/of de weerstand het 

zwakst is om hun strategie te lanceren. Wie te vroeg, onvoorbereid en/of niet alert 

reageert staat meestal voor een gesloten venster. Volgens Kingdon zijn bepaalde types 

van ‘policy windows’ vrij voorspelbaar (vb. naar aanleiding van geïnstitutionaliseerde 

procedures), andere niet (vb. wanneer externe problemen of een crisis opduikt). 

Punctuated equilibrium 

 

In tegenstelling tot Kingdon hebben Baumgartner & Jones wel oog voor stabiliteit in de 

besluitvorming. In hun ‘punctuated equilibrium’ model – een begrip dat zijn 

oorsprong vindt in de evolutieleer156 – stellen deze auteurs dat wanneer er sprake is 

van een ‘disequilibrium’ in de beleidsvoering de kansen voor ingrijpende verandering 

relatief hoog zijn157. Daartegenover staat het partieel equilibrium waarbinnen 

veranderingen veeleer op incrementele wijze tot stand komen. ‘Policy monopolies’ 

verklaren in sterke mate periodes van stabiliteit en stapsgewijze verandering. Machtige 

actoren die de (toegang tot) besluitvormingsprocessen bepalen kunnen er immers in 

slagen hun beleidsbeeld (‘policy image’), hun discours en hun interpretaties op te 

dringen waardoor radicale veranderingen beperkt blijven. Op vrij onvoorspelbare 

momenten – en hier worden wel relaties gelegd met het beleidsvenster van Kingdon 

(cf. supra) – bestaat echter de kans dat ideeën ingang vinden, het beleidsbeeld van 

machtige actoren wijzigt en het beleidsmonopolie afbrokkelt. Het partieel equilibrium 

komt bijgevolg op de helling te staan en drastische ingrepen (i.c. stadsontwikkelings-

                                                  
152 KINGDON, o.c., 1984, p.174. 
153 KINGDON, o.c., 1974, p.98. 
154 ‘Policy entrepreneurs’ zijn machtige politici, leidende ambtenaren of andere invloedrijke actoren. Met 

makelaars worden onder meer consultants, academici en denktanks bedoeld. 
155 TEISMAN, o.c., 1992, p.117-118. 
156 Gould stelde bij de evolutie van soorten geen graduele ontwikkeling vast (cf. Darwin’s evolutietheorie), 

maar zag veel soorten ontstaan én verdwijnen gedurende relatief korte periodes, ‘punctuations’ genoemd. 

GOULD, S.J., The Structure of Evolutionary Theory, Cambridge MA: The Belknap Press of Harvard 

University Press, 2002. 
157 BAUMGARTNER, F.R., JONES, B.D. Agendas and Instability in American Politics. Chicago: University of 

Chicago Press, 1993. 
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projecten) worden mogelijk tijdens dit disequilibrium. Volgens Baumgartner & Jones 

wisselen stabiele en instabiele periodes elkaar continu af. 

 

2.3.5.   Uitgangspunten van complexiteitserkennende benaderingen toegepast 

op ons onderzoeksobject 

Rationaliteit bepaald door cognitieve capaciteiten en macht 

 

Gegeven Simon’s bevindingen inzake ‘bounded rationality’ hebben lokale politici uit 

Vlaamse steden, leidende ambtenaren en/of andere betrokkenen wel de intentie om 

rationeel (i.e. ‘weloverwogen’) te beslissen over een stadsproject, maar zijn ze niet in 

staat alle prikkels uit de omgeving te verwerken en alle relevante informatie (over de 

problemen en kansen die zich voordoen in/van/voor de stad) te detecteren, samen te 

vatten, in het geheugen te bewaren en te verspreiden. Bovendien worden deze 

besluitvormers geconfronteerd met hun beperkte cognitieve mogelijkheden en hun 

onvermogen om permanent aandachtig en alert te zijn omwille van de beperkte 

‘attention spans’158. Lokale bestuurslui gaan zich bijgevolg richten op slechts een deel 

van de informatie, met partiële kennis achtereenvolgens een beperkt aantal alterna-

tieven uitwerken (i.e. er gevolgen aan koppelen)159 en zich tevreden stellen met een 

stadsproject dat haalbaar is en voldoet aan minimale vereisten. De besluitvorming bij 

een stadsproject zou dan minder rationeel zijn in vergelijking met de intenties en 

inspanningen van de politici, ambtenaren en/of andere betrokkenen.  

 

Volgens aanhangers van sociaal-constructivistische benaderingen zullen stadsprojecten 

het gevolg van zijn van specifieke subjectieve constructies, i.e. interpretaties die de 

betrokken actoren door middel van interacties geven aan problemen of opportuniteiten 

die zich voordoen op bepaalde sites. Niet zelden komen dan wisselende combinaties 

van rationaliteit en kennis voor en ontbreekt een gedeelde set van voorkeuren, wat de 

besluitvorming uitermate complex kan maken. Wanneer (groepen van) actoren aan de 

situatie inderdaad een verschillende betekenis geven, zal volgens auteurs zoals 

Foucault, Flyvbjerg, Hajer, etc. de rationaliteit en kennis van de machtigste figuren of 

discourscoalities de doorslag geven. Wie macht bezit zal de rationaliteit inzake 

stadsprojecten definiëren en de vorm en inhoud van deze fysiek-ruimtelijke ingrepen 

bijgevolg kunnen bepalen. 

Kluwens van reeksen beslissingen leiden tot stadsproject 

 

Volgens complexiteitserkennende benaderingen zal het besluitvormingsproces bij 

stadsprojecten veeleer een chaotisch karakter hebben. Orde en logisch afgebakende 

fasen zullen nagenoeg onvindbaar zijn bij de reconstructie van reële processen. Dit in 

tegenstelling tot bijvoorbeeld het dubbelgebonden samengaan van denken en doen of 

de relatief toevallige samenloop van omstandigheden. 

                                                  
158 SIMON, o.c., 1959. 
159 Naar SIMON, o.c., 1959. 
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Passen we Lindblom’s theorie toe op de besluitvorming bij stadsprojecten dan ontstaan 

deze heel gefragmenteerd, via heel wat kleine stapjes en in functie van het oplossen 

van problemen. Besluitvormers vertrekken dan niet van een grondige dataverzameling 

en een weloverwogen plan, maar bouwen in eerste instantie sterk voort op (stabiele) 

realisaties die er reeds zijn en/of op processen die lopen. Centrale aansturing, 

bijvoorbeeld door enkele lokale politici en/of leidende ambtenaren, is er niet of 

nauwelijks. Na verloop van tijd verduidelijkt voor alle betrokkenen wel meer en meer 

het doel en het zicht op welke (financiële) middelen voorhanden zijn. Alvast mogen we 

geen radicale of drastische ingrepen verwachten. Daar wagen de voorzichtige 

besluitvormers met hun beperkte intellectuele capaciteiten zich niet aan. Volgens 

Quinn’s theorie zal er bij de totstandkoming van stadsprojecten inderdaad sprake zijn 

van dergelijk incrementeel proces, maar zorgt de top van het stadsbestuur voor 

samenhang. De al dan niet op punt gestelde strategie van de burgemeester en zijn 

college (of van de ambtelijke top) wordt dan stapsgewijs geïntroduceerd en uitgevoerd 

door politieke fracties, ambtelijke diensten, verzelfstandigde agentschappen, etc. te 

overtuigen (hierbij maken ze handig gebruik van hun netwerk), te luisteren naar 

‘creatieve’ internen en externen om nieuwe gezichtspunten te integreren, niet-lineair te 

denken, zichtbare daden te stellen die in de lijn liggen van het stadsproject dat voor 

ogen wordt gehouden, aanpassingen door te voeren bij onregelmatigheden en 

ongerijmdheden tijdens de uitvoeringsfase, etc160. 

 

Stadsbesturen kunnen hierbij ook op een meer experimentele manier te werk gaan. De 

beslissingen omtrent een stadsproject worden dan niet ineens en allemaal op voorhand 

genomen, maar op basis van de resultaten van eerdere of eerste fysieke ingrepen en 

rekening houdend met opduikende opportuniteiten of problemen, stuurt het bestuur 

continu de vorm en inhoud van het fysieke project bij. Politici en/of ambtenaren 

reflecteren volgens deze lerende benadering quasi permanent over uitgevoerde acties 

en vroegere beslissingen.  

 

Teisman’s rondenmodel toegepast op de besluitvorming bij Vlaamse stadsprojecten 

leidt tot meerdere ketens van beslissingen genomen door verschillende actoren, 

waaronder bijvoorbeeld lokale politici, ambtenaren, verzelfstandigde organisaties, 

bovenlokale overheden, private investeerders, buurtcomités, etc. (cf. infra, figuur 2.5). 

Als onderzoekers die de besluitvorming bij stadsprojecten in uitvoering bestuderen 

zouden we volgens het rondenmodel in staat moeten zijn om achteraf de meest 

cruciale beslissingen en gebeurtenissen hieromtrent vast te stellen (vb. vergaderingen, 

workshops, inspraakavonden, etc.). Het onderscheid tussen de voorbereidings-, 

beslissings- en uitvoeringsfase bestaat wel in de hoofden van bepaalde betrokken 

actoren, maar is hier minder relevant. De impact van een formeel plan moet dus ook 

sterk worden gerelativeerd, net als de rol van klassieke prestatiemeetsystemen en 

beleidseffectmetingen (cf. supra, deel 2.2.4). Evaluatie moet binnen het rondenmodel 

immers worden gezien als de mate waarin het stadsproject overeenkomt met de doelen 

van alle betrokken partijen. Een verbreding van het evaluatieve perspectief is in 

                                                  
160 Deels naar QUINN, o.c., 1980, pp.111-112. 
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Vlaamse steden te vinden bij de Stadsmonitor161. Dit leer- en meetinstrument kunnen 

we situeren in de ‘governance’-hoek. 
 

Figuur 2.5: Besluitvorming volgens Teisman’s rondenmodel162 

 
 

Verdichtingsmoment als springplank voor stadsprojecten   

 

Via onderstaande figuur schetsen we op een eenvoudige manier de uitgangspunten 

van de theorieën van Cohen, March & Olsen en van Kingdon (cf. figuur 2.6). Wanneer 

bepaalde, relatief onafhankelijk van elkaar evoluerende stromen samenvloeien is een 

(ingrijpende) beslissing mogelijk.  
 

                                                            Figuur 2.6: Verdichtingsmoment door samenvloeiende stromen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Of een stadsontwikkelingsproject de politieke agenda haalt is dus in sterke mate toe te 

schrijven aan een min of meer toevallige samenloop van omstandigheden: een 

                                                  
161 BLOCK, T., VAN ASSCHE, J., VANDEWIELE, D., DE RYNCK, F., REYNAERT, H., Steden op koers? 

Stadsmonitor voor Leefbare en Duurzame Vlaamse Steden – Editie 2006. Brugge: Vanden Broele, 2007. 
162 Naar TEISMAN, o.c., 2000, p.945. 
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stedenbouwkundig probleem manifesteert zich (vb. een dreigende stadskanker of een 

fysiek-ruimtelijke ingreep in de buurt wordt gepland), beleidsvoorbereidend werk 

rond een gewenst project is min of meer beschikbaar (vb. allerlei plannen of beleids-

voorstellen inzake de herwaardering van bepaalde buurten of sites) en politieke 

ontwikkelingen veranderen de machtsconfiguratie (vb. een burgemeesterswissel, het 

wegvallen van een weinig dynamische leidende ambtenaar of een nieuwe bovenlokale 

overheid met een coalitie van dezelfde politieke kleur).  

 

Hoe dit verdichtingsmoment te interpreteren hangt af van de theorie. Volgens de 

‘garbage can theory’ ontstaat dan een halfslachtig besluit over een stadsproject. 

Volgens Kingdon betreft dit moment een ‘window of opportunities’ dat gedreven 

politici, creatieve ambtenaren, verzelfstandigde agentschappen of (semi-)private 

investeerders kan aanzetten tot het lanceren van ingrijpende stadsprojecten. Een 

strategische lijn over de projecten heen zullen we echter niet terugvinden. Veeleer 

stellen we een keten vast van verschillende combinaties van problemen en oplossingen 

en van wisselende besluitvormers. 

Netwerkdenken en rolvervlechting 

 

In tegenstelling tot ordezoekende benaderingen gaat men er vanuit dat niet één 

centrale gezagsdrager de besluitvorming bij een stadsproject zal bepalen, maar wel de 

interactie tussen vele interne en externe beslissers. Stadsbesturen gaan hier immers ook 

over de grenzen van het publieke en private domein allianties aan met anderen of zich 

positioneren in netwerken. Complexiteitserkennende benaderingen vinden dan ook 

sterk aansluiting bij het ‘governance’-perspectief (cf. hoofdstuk 1, deel 1.2.3). In 

hoofdstuk 3 bespreken we bestaande theoretische kaders hieromtrent meer in detail. 

 

Ideeën voor een stadsproject ontstaan dan niet (noodzakelijk) bij de burgemeester, de 

schepenen of de departementshoofden. Ook werknemers die aan de ‘frontlijn’ staan of 

actief zijn op het operationele niveau (uitvoerende diensten) kunnen pleitbezorger zijn 

van een fysieke ingreep. Zij moeten dan zorgen dat hun idee doorsijpelt via het 

middenkader tot bij de top van het stadsbestuur. Tevens kunnen externe organisaties 

zoals verzelfstandigde agentschappen, vzw’s, buurtcomité’s, bovenlokale overheden of 

vooral private ondernemingen (cf. hoofdstuk 3) aan de basis liggen en mee de 

ontwikkeling bepalen van een stadsproject. Door voortgaande netwerkvorming en 

door complexere processen spelen steeds meer actoren en factoren cruciale rollen en 

neemt de zichtbare hoofdrol van elke individuele gezagsdrager of actor af163. Een 

duidelijke hiërarchie is dan ook zoek. In welke mate het stadsbestuur of andere actoren 

nog vat kunnen hebben op de besluitvorming bij een stadsproject, daarover verschillen 

de theorieën. De uitgangspunten van Quinn staan hier min of meer tegenover deze van 

Lindblom, van Cohen, March & Olsen en van Teisman. Zo gaat Quinn uit van een 

sterke aansturing door de organisatietop, terwijl volgens Teisman de werking van 

beslissingen en beslisser in sterke mate afhangt van de betekenis die beslissingen 

krijgen in de vele interacties die volgen op hun werking164. De interacties tussen 

                                                  
163 TEISMAN, o.c., 2005, p.168. 
164 TEISMAN, o.c., 2005, pp.104-111. 
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zelforganiserende configuraties van actoren, gecombineerd met ‘opduikende 

strategieën’ en ‘strategisch leren’ (cf. supra), leiden regelmatig tot nieuwe inhoudelijke 

en procesmatige patronen. Dat geen van de actoren voortdurend en blijvend in 

processen aanwezig is en regelmatig nieuwe actoren in het proces stappen, maakt het 

quasi onmogelijk om orde te scheppen in deze processen. 

 

De gevolgen van deze benaderingen voor het ‘management’ of ruimer het handelen 

van stadsbesturen bespreken we in volgend onderdeel. Samengevat komt het neer op 

open staan voor ‘toeval’, alert reageren op kansen en problemen, leren bevorderen, 

verbindingen maken tussen gebeurtenissen, actoren en dossiers, zich weinig 

aantrekken van formele organisatiegrenzen en regels, etc.  

 

2.3.6.   Instrumenten en technieken van complexiteitserkennende 

benaderingen 

‘Strategische planning’ als contradictio in terminis 

 

Complexiteitserkennende benaderingen relativeren het belang van strategische 

planning. Het kan een interessant hulpmiddel zijn bij de besluitvorming, maar het mag 

er geen geval met worden gelijkgesteld. “Planning leidt niet tot nieuwe strategieën - als er 

niet eerst een strategie is, kan er van planning geen sprake zijn”165. Strategische planning 

brengt dus veeleer de consequenties van patronen en al genomen beslissingen in kaart, 

wat nuttig kan zijn op bepaalde tijdstippen en de effectiviteit soms kan bevorderen (cf. 

supra, deel 2.1). Mintzberg, Ahlstrand & Lampel stellen daarom voor om de term 

‘strategische planning’ te laten vallen en in plaats daarvan ‘strategic programming’ te 

gebruiken. Maar ook dit programma kan onderhevig zijn aan emergenties en feedback. 

Eenvoudig gesteld zijn dergelijke documenten bij wijze van spreken na één dag al 

verouderd omdat steeds nieuwe besluiten worden voorbereid, de uitvoering niet 

verloopt zoals verwacht, nieuwe kennis zijn intrede doet, andere actoren tot de arena 

toetreden, opportuniteiten en problemen her en der opduiken, etc.166 Formele 

strategische plannen fungeren volgens complexiteitserkennende benaderingen dus niet 

als hét kantelmoment tussen voorbereiding en uitvoering. 

Netwerk- en procesmanagement 

 

Als ‘ordezoekende’ technieken weinig zinvol blijken om complexe dossiers (vb. 

stadsprojecten) aan te pakken, welk soort ‘management’ is dan wel geschikt? Teisman 

en ook Noordergraaf schuiven hier netwerk- en procesmanagement naar voor167. Beide 

types tonen relatief grote overlap. Dit soort management richt zich op “het aanbrengen 

van een veelheid aan verbindingen om zo tot samenhang te komen in grotere gehelen, zonder 

                                                  
165 MINTZBERG, AHLSTRAND, LAMPEL, o.c., 1999, pp.76-77. 
166 BLOCK, REYNAERT, STEYVERS, o.c., 2008, p.8. 
167 Teisman plaatst hier ook nog ketenmanagement bij. Afzonderlijke activiteiten van verschillende 

handelingseenheden met verschillende regelsystemen worden hier continu aaneengesmeed. TEISMAN, 

o.c., 2005, pp.115-130; NOORDERGRAAF, o.c., 2004, pp.230-241 
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deze te kunnen overzien en beheersen”168. In een vrij chaotische omgeving moeten 

leidinggevenden adaptief en lerend handelen en trachten combinaties te leggen tussen 

verschillende inhouden, belangen, actoren, gebeurtenissen en processen. Begrippen als 

serendipiteit, grijpen van kansen, verbinden en creatieve zoektochten staan centraal. 

Dit soort leidinggeven heeft dan geen projectkarakter, maar is quasi continu en overal 

aanwezig. Ook verdwijnt hier de klassieke scheiding tussen het private en publieke 

domein. 

 

Meer specifiek wordt bij netwerkmanagement getracht de vele interacties tussen min 

of meer gelijkwaardige en interdependente actoren te structureren en te beïnvloeden169. 

De wederzijdse relaties die in netwerken bestaan bevatten zowel componenten van 

samenwerking als van concurrentie. Volgens Klijn & Teisman beschikt de netwerk-

manager over drie strategieën bij het constitueren van netwerken170: “reframing” (het 

veranderen van percepties van betrokkenen op het netwerk), “network (de)activation” 

(het actief inbrengen van nieuwe actoren of de positieverandering van bestaande 

actoren) en “constitional reform” (het aanpassen van de regels en de middelen). Twee 

andere objecten van netwerkmanagement zijn het aangaan van interactie en het 

onderhouden van relaties171.  

 

Bij procesmanagement tracht men veeleer het verloop van besluitvormingsprocessen te 

beïnvloeden. Procesmanagement moet erop gericht zijn stagnaties, fixaties of 

blokkades te voorkomen, zodat de betrokken actoren met elkaar blijven overleggen172. 

Naast de hierboven besproken strategieën van het netwerkmanagement, worden ook 

andere technieken of aandachtspunten naar voor geschoven om verbindingen aan te 

leggen173. Zo is ‘openheid’ een kernelement opdat processen toegankelijkheid dienen te 

zijn voor relevante actoren en opdat inhoudelijke keuzes omgezet moeten kunnen 

worden naar procesmatige afspraken. Tevens acht men het cruciaal dat betrokken 

actoren in staat zijn om de belangen van anderen te onderkennen en te erkennen. De 

inhoud van de processen mag ook niet te vroeg gefixeerd worden, maar dient 

dynamisch te blijven. Ook is het halen van korte termijnresultaten nodig, maar moeten 

alle partijen de ruimte ervaren om hun ambities te bereiken. Hierbij benadrukt 

procesmanagement het idee van ‘coproductie’: door overleg en samenwerking moeten 

alle betrokken actoren tot resultaten komen. Deze aanpak heeft zowel cognitieve (i.c. 

gedeelde expertise) als sociale (i.c. inzake de ontwikkeling van een draagvlak) 

voordelen174. Hierbij past ook het creëren van lerende organisaties waarin professionals 

continu hun capaciteiten uitbreiden en creatief op veranderingen in en buiten de 

organisatie kunnen inspringen175. 

 

                                                  
168 TEISMAN, o.c., 2005, p.115. 
169 NOORDERGRAAF, o.c., 2004, pp.230-231. 
170 KLIJN, E.H., TEISMAN, G.R., Strategies for network management. In: KICKERT, W.J.M., KLIJN, E.H., 

KOPPENJAN, J.F.M. (eds.), Managing Complex Networks. London: Sage. 
171 TEISMAN, o.c., 2005, p.115. 
172 NOORDERGRAAF, o.c., 2004, pp.236-238. 
173 DE BRUIJN, J.A., TEN HEUVELHOF, E.F., IN ’T VELD, R.J., Procesmanagement. Over procesontwerp en 

besluitvorming. Schoonhoven: Academic Service, 2002; in TEISMAN, o.c., 2005, pp.128-129. 
174 NOORDERGRAAF, o.c., 2004, p.237. 
175 TEISMAN, o.c., 2005, p.130. 
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Kritieken op dit type management hebben vaak betrekking op het persoonlijke 

‘commitment’ van innovatieve actoren en de relatie met hun achterban. Deze achterban 

kan immers vrij sceptisch staan tegenover de netwerkverbinding die deze actoren 

aangaan omdat zij niet bij dergelijke processen betrokken zijn en er nauwelijks of geen 

controle op hebben176. Een meer algemene kritiek betreft het feit dat vaak normatieve 

gevolgen worden getrokken uit empirische bevindingen177. Zo is het niet vanzelf-

sprekend dat wanneer er netwerken worden vastgesteld, netwerkmanagement per 

definitie vereist is. Managementaanbevelingen met een horizontaal karakter voor een 

bestuur dat nog steeds verticaal in kokers is opgedeeld, krijgen daarom moeilijk voet 

aan de grond. Zeker als deze vrij vaag blijven zoals uit de literatuur en dit onderdeel 

blijkt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  
176 TEISMAN, o.c., 2005, p.123. 
177 NOORDEGRAAF, o.c., 2004, pp.240-241. 



 



 
 

HOOFDSTUK 3 
 
 

  

 OVER BESLISSINGSMACHT 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1.   INLEIDING: DE WERKING VAN EEN TRECHTER 

 
In de internationale wetenschappelijke literatuur vonden we geen uitgewerkt en 
bruikbaar conceptueel kader om beslissingsmacht of machtsverhoudingen bij stads-
projecten in kaart te brengen. In dit hoofdstuk geven we een overzicht van bestaande 
algemene en specifieke theorieën of inzichten die volgens ons relevant kunnen zijn bij 
het ontwerp van dergelijk kader. Trechtergewijs trachten we een set van ‘variabelen’ 
rond macht en invloed te ontwikkelen die ons in staat stelt insnijdingen te maken in 
het verzamelde empirische materiaal. We zullen doorheen dit hoofdstuk dan ook 
(aan)duiden wat mogelijks zinvol is om mee te nemen als insnijding voor een analyse 
van ons onderzoeksobject en wat relevant kan zijn ter verklaring van bepaalde 
mechanismen. In het intermezzo na dit hoofdstuk bundelen we deze elementen.  
 
In dit hoofdstuk gaan we vooreerst in op de verschillende algemene afbakeningen die 
rond de concepten ‘macht’ en ‘invloed’ bestaan. We besteden hierbij tevens aandacht 
aan verschillende machtsbronnen en machtsvormen. Uit een kort overzicht van de 
methodieken om macht en invloed te meten zal vervolgens ook blijken dat niet elke 
methodiek zich richt op dezelfde machtsdimensie en dat de methodiek die wij in 
hoofdzaak hanteren – i.c. de reconstructie en analyse van besluitvormingsprocessen – 
zowat de enige is die toelaat gefundeerde uitspraken te doen over feitelijke macht, 
maar nauwelijks veralgemeenbare conclusies genereert. Wij achten het (toch) zinvol 
om summier het bredere kader te schetsen waaraan de resultaten van dit onderzoek 
mogelijks een bijdrage kunnen leveren. Concreet gaat het over het elitisme-pluralisme 
debat en de al of niet aanwezigheid van een soort ‘urban regime’ in de Vlaamse stad. 
Binnen de contouren van ons onderzoekskader is het uiteraard ook interessant gebruik 
te maken van theorieën die dit klassieke debat trachten te overstijgen. We lichten 
daarom enkele facetten toe van de vrij algemene beleidsnetwerktheorieën en bespreken 
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ook enkele meer specifieke theorieën rond ‘urban governance networks’. In functie van 
potentiële verklaringen inzake de kenmerken van deze netwerken en inzake de 
machtsverhoudingen tijdens de besluitvorming vermelden we enkele theorieën en 
inzichten uit de politieke geografie. 
 
Passend binnen benaderingen die de positionele en institutionele dimensie van macht 
vooropstellen, niet alleen binnen haar formeel-legale dimensie (‘old institutionalism’), 
maar ook vanuit de normerende en regulerende logica’s (‘new institutionalism’)1, gaan 
we tot slot vrij uitgebreid in op de structuren van zowel de politieke als de ambtelijke 
organen in Vlaamse steden en waar mogelijk ook op de culturen die we terugvinden 
bij onze focal actor. We schetsen hierbij ook kort de verhouding tussen de lokale 
politici en het lokale administratieve apparaat in Vlaamse steden, de populaire 
instrumenten om met multi-actor governance en stadsprojecten om te gaan2, en de 
kenmerken van de centraal-lokale relaties in Vlaanderen.  
 

3.2.   MACHT EN INVLOED: DEFINIËREN EN METEN  

3.2.1.   Moeilijk te vatten sleutelbegrippen 

Macht en invloed zijn begrippen waarover in de sociale wetenschappen vele funda-
mentele discussies worden gevoerd. Met dit proefschrift hebben we in geen geval de 
bedoeling deze discussies te beslechten. Wel lijkt het ons aangewezen kort stil te staan 
bij de uiteenlopende en soms tegenstrijdige perspectieven die in de wetenschappelijke 
literatuur te vinden zijn rond deze containerbegrippen. Zo wordt duidelijk dat we ons 
inlaten met belangrijke, maar empirisch moeilijk vatbare en betwistbare begrippen. 

Naar een afbakening: macht versus invloed 

 
Over het algemeen wordt macht aanzien als een belangrijk structurerend mechanisme 
voor het behoud of de aanpassing van de maatschappelijke orde. De meeste omschrij-
vingen van macht nemen als essentieel element op dat actor A (machthebbende) er in 
slaagt of zou kunnen slagen om actor B (machtssubject) iets te laten doen dat B zonder 
die machtsrelatie niet zou hebben gedaan3. Macht moeten we dan ook beschouwen als 
een relationeel begrip waarbij de partners in de relatie zich in termen van boven- en 
onderschikking tot elkaar verhouden. Zonder relatie tussen individuen of groepen is 
van macht geen sprake4. Wij volgen Wrong die het intentionele en effectieve karakter 

                                                  

1 Instituties kunnen daarbij een bron van macht zijn en de vorm ervan bijkomend bepalen. HALL, P., 
TAYLOR, R., Political Science and the Three New Institutionalisms. In: Political Studies, 1996, 44, 4, pp.936-
957. Cf. infra, deel 3.5.1.  
2 Hiermee bedoelen we autonome gemeentebedrijven, intergemeentelijke samenwerking en publiek-
private samenwerking (PPS).  
3 Dit is de Weberiaanse machtsconceptie. Cf. bijvoorbeeld DAHL, R., The concept of power. In: Behavioural 
Science, 1957, pp.201-205; PETERS, K., Verdeelde macht. Een onderzoek naar invloed op rijksbesluitvorming in 
Nederland. Amsterdam: Boom, 1999, p.17. 
4 DEVOS, C., VOS, H., Een machtig verhaal. In: DEVOS, C., VOS, H. (red.), Over de dynamiek van de politiek. 
Een kwarteeuw politieke machtsverschuivingen. Gent: Academia Press, 2007, p.5. 
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van macht beklemtoont. Macht wordt dan gedefinieerd als “the capacity of some persons 
to produce intented and foreseen effects on others”5. Proberen om macht uit te oefenen 
zonder het beoogde doel te bereiken, kan volgens Wrong niet als macht worden 
beschouwd6. Macht enkel omschrijven als capaciteit heeft immers als nadeel dat bij 
afwezigheid van feitelijke machtsuitoefening, macht al te snel wordt toegeschreven aan 
diegenen die over de machtsbronnen beschikken (cf. infra). Bij het gebruik van macht 
verandert alvast (de conceptie van) de situatie van de actor, maar ondergaan de 
persoonlijke voorkeuren geen of amper wijzigingen7. Wanneer bij machtsuitoefening 
het resultaat onbedoeld of onzeker is, dan spreekt Wrong net als MacMillan en Etzioni 
veeleer over ‘invloed’8. “Influence is the capacity to control and modify the perceptions of 
others”9. De persoon op wie invloed wordt uitgeoefend kan dan nog steeds zelf 
beslissen hoe op deze invloed te reageren. Persoonlijke voorkeuren hoeven niet te 
wijzigen. Bij de beschrijving van de technieken en methoden om macht en invloed in 
kaart te brengen verfijnen we bovenstaande, veeleer algemene afbakening (cf. infra, 
deel 3.2.2). 

Ongelijk bezit van machtsbronnen 

 
Macht en invloed gaan ook gepaard met het bezit of de activering van machtsbronnen 
en invloedsmiddelen. Alles wat een actor kan aanwenden in een besluitvormings-
proces kunnen we hieronder vatten: geld, prestige, kennis, geweld, rechten, ideologie, 
etc. In functie van onze analyse met betrekking tot de machtscomponent van ons 
onderzoeksobject is het aangewezen het begrip ‘machtsbron’ (of ‘invloedsmiddel) 
strikter te operationaliseren. Goverde maakt een onderscheid tussen vier 
machtsbronnen10: productiemiddelen (vb. grond, kapitaal, machines, arbeidskrachten), 
geweldsmiddelen (vb. wapens, politie, leger, fysiek geweld), oriëntatiemiddelen (vb. 
ideologie, religie, wetenschap, kennis, waarden, normen) en organisatiemiddelen (vb. 
belangengroepen, actiegroepen, controle over de media, beheersing van allerlei 
planningsprocedures). Koppenjan & Klein schuiven vijf types van machtsmiddelen 
naar voor die relevant kunnen zijn om beleidsnetwerken te bestuderen11: financiële 
middelen, productiemiddelen, competenties, kennis en legitimiteit12. Voets voegt hier 

                                                  

5 WRONG, D.H., Power. Its forms, bases and uses. New Brunswick: Transaction Publishers, 1995, p.2. 
6 Onder meer volgens Peeters kan een actor ook macht hebben zonder dat dit effect heeft en kan macht ook 
onbewust doorwerken op actoren. 
7 DEVOS, VOS, o.c., 2007, pp.6-7. 
8 MACMILLAN, I., Strategy Formulation: political concepts. St.-Paul: West Publishing, 1978; ETZIONI, A., 
Humble Decision Making. In: Harvard Business Review, 1989, 67, pp.122-126; MACMILLAN, I., Strategy 
Formulation: political concepts. St.-Paul: West Publishing, 1978. 
9 MACMILLAN, o.c., 1978. 
10 GOVERDE, H., Macht over de markerruimte. Amsterdam: Koninklijk Nederlands aardrijkskundig 
genootschap, 1987, p.12. 
11 KOPPENJAN, J., KLIJN, E., Managing uncertainty in networks: a network approach to problem solving 
and decision making, London: Routledge, 2004; VOETS, J., Intergovernmental relations in multi-level 
arrangements: Collaborative public management in Flanders. Proefschrift Instituut voor de Overheid, 
KULeuven, 2008, pp.38-39. 
12 Legitimiteit is niet per definitie gekoppeld aan een formele functie. Niet in het minst omdat 
verschillende formele actoren elkaars legitimiteit in twijfel kunnen trekken. Ook private actoren kunnen 
legitimiteit bezitten (vb. autoriteiten in hun branche). 



HOOFDSTUK 3 – OVER BESLISSINGSMACHT 

 - 76 - 

op basis van een empirisch onderzoek naar interbestuurlijke relaties een machtsbron 
toe, namelijk machtskanalen13. Hiermee bedoelt hij veeleer informele relaties die 
toegang geven tot besluitvormingsprocessen. Vraag is dus wel of deze kanalen niet 
veeleer de mechanismen zijn waarlangs een combinatie van relaties – de eigenlijke 
machtsbronnen – worden aangewend. Voets maakt een onderscheid tussen 
professionele (contacten gekoppeld aan de job), persoonlijke (vriendschappelijke 
banden of relaties met leden van de kennissenkring), filosofische (i.c. contacten via de 
vrijmetselarij of de loge) en partijpolitieke relaties. Politieke partijen moeten dan niet 
zozeer beschouwd worden als een aparte actor, maar veeleer als kanalen die zowel 
politieke als private actoren kunnen aanwenden om de besluitvorming te sturen. 
Volgens Voets bestaat niet zelden overlap tussen deze relaties en mogen we een mix 
aan machtskanalen verwachten.  
 
Waar financiële middelen veeleer dé machtsbron vormen voor private actoren, zijn 
competenties en legitimiteit bij uitstek de middelen van een overheid. Agranoff & 
McGuire dichten overheidsactoren zelfs exclusieve machtsbronnen toe (i.c. de 
wetgevende macht)14. In de literatuur stelt men meestal dat machtsbronnen worden 
gecombineerd en dossierspecifiek zijn15. Of macht wordt bepaald door het bezit dan 
wel door de activering van machtsbronnen is voorwerp van discussie (cf. supra). De 
gangbare redenering is alvast dat wie over meer ‘schaarse’ machtsbronnen beschikt of 
meer dergelijke bronnen activeert, meer invloed of macht heeft. 
 
De relatie tussen machtshebber en machtssubject wordt veelal als asymmetrisch 
beschouwd wegens het ongelijk bezit van machtsbronnen. De positie van een actor in 
een gemeenschap en de relaties met anderen die daarmee samenhangen, bepalen in 
grote mate de machtsbronnen waarover die actor beschikt. Wisselende machtsposities 
en –verhoudingen kunnen worden geplaatst op een machtsbalans16. Het gevolg van 
verschuivingen in de machtsbalans is dat bepaalde spelers dominanter worden en dat 
hun wensen of belangen meer in de resultaten zijn terug te vinden. Machtsposities 
kunnen persoonsgebonden zijn (vb. op basis van persoonlijkheid, competentie, kennis, 
voorkeurstemmen, financieel vermogen) of geïnstitutionaliseerd (vb. het bekleden van 
een ambt). De optelsom van de individuele machtsbronnen vormen volgens Devos & 
Vos een collectieve machtsbron17. Ook ‘solidariteit’ (i.e. een subjectieve lotsverbonden-
heid) en ‘organisatie’ (vb. arbeidsverdeling, regeling van leiderschap en besluit-
vormingsprocessen, afbakening groep) kunnen een collectieve machtsbron vormen18.  

                                                  

13 VOETS, o.c., 2008, pp.160-168.  
14 AGRANOFF, R., MCGUIRE, M., Inside the Matrix: Integrating the Paradigms of Intergovernmental and 
Network Management. In: International Journal of Public Administration, 2003, 26, 12, pp.1401-1422. 
15 Cf. JUDGE, D., Pluralism. In: JUDGE, D., STOKER, G., WOLMAN, H. (ed.), Theories of urban politics, 
London: Sage, 1995, p.13; KOPPENJAN, KLIJN, o.c., 2004; VOETS, o.c., pp.39-40. 
16 GOVERDE, H.J.M., HINSSEN, J.P.P., Machtsbalansanalyse. In: HUBERTS, L.W.J.S,  KLEINNIJENHUIS, 
J., BOS, J.M., Methoden van invloedsanalyse. Amsterdam: Boom, 1994, pp.98-125. 
17 DEVOS, VOS, o.c., 2007, pp.9-10. 
18 Aangezien solidariteit en organisatie moeten worden gecreëerd, is er echter een hoge organisatiekost 
voor individuen die slechts macht hebben naarmate ze zich verenigen in een ‘collectief’ of een politiek 
mobilisatieproces op gang brengen. Hiermee staan ze in het nadeel ten opzichte van een (kleine) elite die 
op basis van persoonlijke machtsmiddelen snel en makkelijk hun machtsbronnen kunnen bundelen en 
gebruiken. 
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De ongelijke verdeling van macht wordt ook weerspiegeld in de werking van de 
belangrijke maatschappelijke instituties en in de legitimatie van deze instituties. 
Instituties kunnen immers worden gezien als de residuen van vorige activeringen van 
machtsbronnen19. De contesteerbaarheid en relativiteit van deze ‘fix’ kwam ook reeds 
in hoofdstuk 2 aan bod bij de bespreking van Foucault’s discoursanalyse. Ook politiek 
geografen en politicologen tonen hoe macht voortkomt in en door de interactie tussen 
de institutionele (overheids)vorm en veranderende krachten. In die zin kan worden 
gesproken van het bevriezen of stollen van bepaalde machtsverhoudingen, een 
machtsbalans. Verderop in dit hoofdstuk lichten we dit uitgebreider toe aan de hand 
van Jessop’s strategic-relational approach (cf. infra, deel 3.4.4)20. 

Machtscoalities en -configuraties 

 
In onze analyses omtrent de besluitvorming bij stadsprojecten zullen we onder meer 
trachten de kenmerken van de machtscoalities en machtsconfiguraties in kaart te 
brengen. Coalities kunnen we beschouwen als “semi permanent arrangements among 
actors pursuing separate but, by and large, convergent or compatible purposes and using their 

separate actions resources in coordinated strategies”21. De kenmerken van coalities kunnen 
grote verschillen vertonen: formeel versus informeel, single-issue versus multi-issue, 
lange termijn versus korte termijn, open versus gesloten, interorganisatorisch versus 
intra-organisatorisch, etc. In de praktijk wordt een mix van dergelijke kenmerken 
aangetroffen.  
 
Vertrekkend van een onderscheid tussen interne en externe types van machtscoalities 
in en rond organisaties, ontwikkelde Mintzberg begin jaren ’80 een typologie van 
machtsconfiguraties die we in dit proefschrift kritisch zullen gebruiken22. Afhankelijk 
van de managementstijl en de manier waarop (machts)relaties binnen een organisatie 
zijn georganiseerd bakent Mintzberg vijf types van interne coalities af: een coalitie 
waarin dé leider meestal ad hoc en op basis van zijn visie beslist (‘a personalized 
coalition’), een coalitie bepaald door bureaucratische controle en beloningssystemen en 
waarin standaardisatie van werkprocessen en formele regels domineren (‘a 
bureaucratic coalition’), een coalitie waarin de organisatiedoelen zijn geïnternaliseerd 
door het personeel wat leidt tot informele maar actieve en dominante normen (‘a 
ideologic coalition’), een coalitie waarin technische kennis en expertise heersen (‘a 
professional coalition’) en een coalitie waarin klassieke politieke ‘power games’ alles 
bepalen en waarbij tijdelijke allianties worden aangegaan (‘a political coalition’).  
 
Daarnaast kunnen ook invloedrijke actoren van buiten de organisatie de machtscon-
figuratie bepalen, zoals investeerders, andere overheden, NGO’s, buurtbewoners, 
politieke partijen, etc. Volgens Mintzberg zijn er drie types externe coalities: een 

                                                  

19 WRONG, o.c., 1995; in DEVOS, VOS, o.c., 2007, p.14. 
20 JESSOP, B., State theory: putting capitalist states in their place. Cambridge: Polity Press, 1990. 
21 SCHARPF, F.W., Games real actors play. Actor-centered institutionalism in policy research. Boulder: Westview 
Press, 1997, p.55.  
22 MINTZBERG, H., Power in and around organizations. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1983. 
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coalitie waarin één externe actor – een individu of een groep waarin grote consensus 
bestaat – domineert en de interne werking van de organisatie beheerst (‘a dominated 
external coalition’), een coalitie waarin concurrerende groepen de macht verdelen (‘a 
divided external coalition’) en een coalitie waarin buitenstaanders weinig impact 
hebben en de interne coalitie de macht volledig in handen heeft (‘a passive external 
coalition’).  
 
Een combinatie van de kenmerken van de interne en externe coalities bepaalt zoals 
reeds vermeld de machtsconfiguraties. Mintzberg onderscheidt zes min of meer 
realistische combinaties, “pure types that reflect common tendencies in reality”23 (cf. tabel 
3.1). Deze configuraties mogen echter niet als statische gegevens worden gezien, maar 
zijn  onderhevig aan veranderende omstandigheden waarin de interne en de externe 
coalities opereren.   
 

Tabel 3.1: Machtsconfiguraties volgens Mintzberg 
 

Externe coalitie Interne coalitie Machtsconfiguratie 

dominant bureaucratisch instrumenteel 

bureaucratisch gesloten 

verpersoonlijkt autocratie 

ideolgisch ‘missionary’ 

passief 

professioneel meritocratie 

verdeeld gepolitiseerd politieke arena 

 
Een instrumentele machtsconfiguratie kan volgens Mintzberg opduiken wanneer de 
organisatie een instrument is van de dominante actor. Meestal stuurt deze actor de 
organisatie aan via een ‘chief executive officer’ (ceo) die de geoperationaliseerde 
doelstellingen moet nastreven en die bijgevolg vaak gebruik maakt van ‘ordezoekende’ 
technieken. De interne coalitie kenmerkt zich dan door centralisatie, formele regels en 
standaardisatie. Invloeden van buitenaf zijn vaak beperkt wanneer de interne coalitie 
verpersoonlijkt, bureaucratisch, ideologisch of professioneel is. In een gesloten 
machtsconfiguratie lijkt de centrale doelstelling het overleven van de organisatie zelf. 
De doelen van het eigen systeem staan voorop en externe, technische, persoonlijke of 
ideologische factoren hebben hier weinig grip op. In de autocratie legt één persoon van 
de organisatie (of één kleine, coherente groep) zijn wil op. Charismatische leiders 
kunnen er echter ook voor zorgen dat de machtsconfiguratie deels ideologisch is. In 
‘the missionary’ handelen de stakeholders eensgezind op basis van hun gedeelde 
normen en waarden richting ‘de missie’. Externe invloeden kunnen de ideologie en 
gedrevenheid hier niet aantasten. In de meritocratie domineren specialisten. Het 
verschil in expertise tussen de leden van de organisatie wordt dan ook weerspiegeld in 
de machtsverhoudingen. Een verdeelde externe coalitie brengt niet zelden een 
gepolitiseerde interne coalitie voort waarbinnen tal van (types) conflicten plaatsvinden. 
In deze politieke arena is streven naar groei niet vanzelfsprekend. Vaak zorgt strijd 
binnen deze arena voor nieuwe machtsverhoudingen in en rond de organisatie, wat op 
zijn beurt leidt tot hybride types van machtsconfiguraties. 

                                                  

23 Naar MINTZBERG, o.c., 1983, pp.116-128.  
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Machtsbenaderingen inzake stedelijke politiek 

 
Volgens Stoker – die grotendeels voortbouwt op de bevindingen van Stone – kunnen in 
de stedelijke politiek op z’n minst vier machtsvormen worden onderscheiden24. Deze 
vormen zijn cumulatief in die zin dat de volgende op de voorgaande is gebaseerd. In 
de praktijk zullen echter meerdere vormen naast en door elkaar aanwezig zijn.  
 
De eerste vorm kan worden aangeduid als ‘systeemmacht’ en heeft te maken met de 
formele en feitelijke positie van actoren in socio-economische-politieke structuren en 
netwerken (i.c. de klassieke hiërarchieën). Deze macht, eigen aan de context of situatie, 
is dan zo vanzelfsprekend dat actoren niet actief hoeven te handelen opdat hun 
belangen een plaats zouden krijgen in het besluitvormingsproces. “Systematic power 
reflects the advantages and disadvantages conferred on certain groups in society based on their 

position within the socioeconomic structure”25. De tweede vorm betreft bevelsmacht. Deze 
macht is minder ‘systematisch’ gekoppeld aan posities, maar actiever en bestaat uit de 
mobilisatie of het beheersen van machtsbronnen zoals geld, informatie, reputatie en 
kennis (cf. supra). Bevelsmacht strekt zich tot een beperkt domein uit en omvat een 
beperkte set van activiteiten.  
 
Een derde type van macht volgens Stoker is de coalitiemacht. Hier onderhandelen 
allerlei actoren met elkaar en worden coalities opgebouwd zodat de essentiële en 
noodzakelijke hulpbronnen worden gebundeld. Vanaf dit type spreken we niet meer 
zozeer over integrale macht waarbij er een concentratie en monopolie is van alle macht 
door één partij, maar veeleer over intercursieve macht die wordt gekenmerkt door een 
zekere wederkerigheid. “Intercursive power exists when the power of each party in a 
relationship is countervailed by that of the other, with procedures for bargaining or joint 

decision-making governing their relations when matters affecting the goals and interests of both 

are involved”26. Deze intercursieve macht komt ook terug bij Stoker’s vierde type, 
namelijk de ‘power of social production’, wat we kunnen vertalen als realisatiemacht. 
Deze machtsvorm werd naar voor geschoven door Stone in zijn onderzoek naar ‘urban 
regimes’ (cf. infra, deel 3.3.3). Dergelijke intentionele macht ontstaat wanneer een 
groep van actoren een samenwerkingsstructuur vindt die handelend optreden 
mogelijk maakt. “Power here rests on the need for leadership in a complex society and the 
capacity of certain interests in coalition to provide that leadership”27. Actoren gaan dus 
samenwerken omdat ze er beiden profijt uithalen. Huxham & Vangen vatten dit onder 
‘collaborative advantage’ en plaatsen deze ‘power to’ tegenover ‘power over’28. ‘Power 
over’ wordt omschreven als de macht over anderen die louter wordt aangewend in 
functie van het eigen belang. 
 

                                                  

24 STOKER, G., Regime Theory and Urban Politics. In: JUDGE, D., STOKER, G., WOLMAN, H. (ed.), 
Theories of urban politics. London: Sage, 1995, p.64-66; STONE, C., Pre-emptive power: Floyd Hunter’s 
‘Community Power Structure’ reconsidered. In: American Journal of Political Science, 1989, 32, pp.82-104. 
25 STOKER, o.c., 1995, p.64. 
26 WRONG, o.c., 1995, p.11. 
27 STOKER, o.c., 1995, p.65. 
28 HUXHAM, C., VANGEN, S., Managing to collaborate. The theory and practice of collaborative advantage. 
London: Routledge, 2005. 
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3.2.2.   Meten van macht en invloed 

Als we ervan uitgaan dat macht en invloed (het vermogen tot) relationele gedrags-
bepaling weergeven, stelt zich bij meting ervan het delicate probleem inzake 
causaliteit. Het is immers moeilijk te bepalen in welke mate het gedrag van de ene 
actor het gedrag of de voorkeur van de andere actor of ruimer het gehele besluit-
vormingsproces beïnvloedt, doordat de invloed van de machtsrelatie zelden geïsoleerd 
kan worden in de sequentie van de intentionaliteit van de machtshebber en het 
effectieve gedrag van de machtsvolger. Dit mag echter geen aanleiding zijn om 
dergelijke meting uit de weg te gaan. In dit onderdeel overlopen we de bekendste en 
belangrijkste methoden om macht en invloed te meten. Deze zijn overigens niet zelden 
gekoppeld aan een theoretisch perspectief (vb. elitisme versus pluralisme, cf. infra) en 
meten meestal slechts één machtsdimensie. 
 

In een verkennend onderzoek van dit proefschrift maken we min of meer gebruik van 
de reputatiemethode. Een methodologische toelichting van dit exploratieve onderzoek 
en de empirische resultaten worden weergegeven in hoofdstuk 5 (cf. deel 5.4). Ons 
onderzoeksobject benaderen we zoals reeds in het introducerende hoofdstuk vermeld 
door middel van een reconstructie van besluitvormingsprocessen. Hieronder situeren 
we kort deze aanpak en wijzen we al op enkele voor- en nadelen. In hoofdstuk 4 (cf. 
deel 4.2) wordt echter ruim aandacht besteed aan ons methodologische kader. 

De formele positiemethode 

 

In deze methode wordt macht toegekend aan actoren die formele, cruciale posities 
bekleden. Een burgemeester wordt dan geacht meer macht te hebben dan een 
departementshoofd, omdat een topambtenaar formeel hiërarchisch ondergeschikt is. In 
essentie wordt dus ‘systeemmacht’ gemeten (cf. supra). Dit leert ons echter weinig over 
de feitelijke macht van deze actoren, laat staan over de actoren die achter de schermen 
de touwtjes in handen hebben. In uitzonderlijke gevallen kan een formele positie zelfs 
een belemmering zijn om een zware stempel te drukken op de besluitvorming. Posities 
kunnen in de meeste gevallen wel een uitstekend vertrekpunt ‘ter discussie’ zijn, maar 
niet om zicht te krijgen op de machtsverhoudingen in de realiteit. 
 

Een uitbreiding van de positiemethode is de netwerkmethode waar de concentratie 
niet ligt op de afzonderlijke individuen, maar wel op de verbindingen daartussen en 
op de macht die uitgaat van deze netwerken. De werkwijze bestaat dan vooral als een 
inventarisatie en beschrijving van de relaties tussen posities waarvan wordt veronder-
steld dat ze cruciaal zijn in het besluitvormingsproces. Zo gaat men na hoe en hoe vaak 
allerlei functies met elkaar worden verbonden (of gecumuleerd). Drukke knooppunten 
worden geacht machtige centra te zijn. Macht als vermogen komt dan ook duidelijker 
naar voor. Net als bij de formele positiemethode wordt de geldigheid van de netwerk-
methode niet hoog ingeschat. We krijgen immers geen zicht op de feitelijke macht 
louter door netwerken in kaart te brengen29. 

                                                  

29 HUBERTS, L.W.J.S,  KLEINNIJENHUIS, J., Tracering van macht en invloed: een inleiding. In: HUBERTS, 
L.W.J.S,  KLEINNIJENHUIS, J., BOS, J.M., Methoden van invloedsanalyse. Amsterdam: Boom, 1994, pp.13-37 
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Hunter’s reputatiemethode 

 
De Amerikaan Hunter was de grondlegger van de studie naar het bestaan en de 
samenstelling van een stedelijke elite. In zijn werk ‘Community Power Structures’ 
paste hij midden vorige eeuw de elitetheorie toe op lokaal vlak, onder meer in de stad 
Atlanta30. Dit leverde een interessant wetenschappelijk en theoretisch kader op voor 
verder onderzoek. Hij hanteerde de reputatiemethode waarbij het hebben van een 
reputatie van macht een indicatie is voor de verdeling van macht. Concreet wordt aan 
beoordelaars (dat kan een representatief staal zijn van de bevolking, maar ook een 
beperkte groep sleutelfiguren) gevraagd om namen van verscheidene figuren 
behorend tot belangrijke maatschappelijke organisaties te rangschikken naargelang 
hun invloed die ze hebben in besluitvormingsprocessen. Wie vaak wordt aangeduid 
krijgt de reputatie machtig te zijn en wordt vervolgens aan een interview onderworpen 
om het gepercipieerde machtsniveau verder te bepalen. Hunter stelde op die manier 
vast dat invloedrijke individuen zich wel organiseerden in afzonderlijke ‘crowds’ 
afhankelijk van het domein waarin ze ageerden, maar dat de elite van elk van die 
groepen zich concentreerde in een kleine, samenhangende groep van zakenmensen (cf. 
infra, deel 3.3.2). Deze ‘business dominance’ vormde de ‘community power structure’ 
en werd door andere onderzoekers ook in andere steden aangetroffen. Opvallend 
daarbij is dat de formele en zichtbare posities worden ingenomen door een subelite die 
uitvoeren wat de ‘businessmen’ willen en die de economische belangen laat primeren31. 
Mills paste deze methode later ook toe in functie van zijn befaamde studie ‘The Power 
Elite’32. 
 
Hoewel de studie van Hunter heel wat kritiek kreeg te verduren, kunnen dergelijke 
analyses een bijdrage leveren bij het bepalen van de dominante actoren. Wel is er nood 
aan een sterker onderbouwd methodologisch kader zodat predeterminatie van de 
onderzoeksresultaten zo veel als mogelijk verdwijnt33, het geheel in een ruimere 
context kan worden geplaatst en flexibele machtsdefinities toegang krijgen34. Eigen aan 
de reputatiemethode is dat net als bij de positiemethode het feitelijke machtsgebruik 
onpeilbaar blijft. Prestige wordt immers in kaart gebracht. Als beoordelaars iemand 
veel macht toedichten, wil dit niet per definitie zeggen dat deze figuur de besluit-
vorming effectief bepaalde. 

                                                  

30 HUNTER, F., Community Power Structures. A study of Decision-Makers. Chapel Hill: University of North 
Carolina Press, 1953. 
31 HUNTER, o.c., 1953; SCOTT, J., The sociology of elites. Aldershot: Edward Elgar Pub Ltd., 1990, p.xi; 
STEYVERS, K., From the many are chosen the few: het politieke rekruteringsproces van de Belgische burgemeesters. 
Proefschrift doctor in de politieke wetenschappen, Gent: Universiteit Gent, 2005, p.172; REYNAERT, H., 
FIERS, S., (2006), De studie van politieke elites. Een stand van zaken. In: FIERS, S., REYNAERT, H., (2006), 
Wie zetelt? De gekozen politieke elite in Vlaanderen doorgelicht. Leuven, LannooCampus, pp.31-32. 
32 MILLS, C.W., The Power Elite. Oxford: Oxford University Press, 1956. 
33 Zo gaat men er al te sterk vanuit dat een elite bestaat en dat bovendien beoordelaars in staat zijn deze te 
herkennen.  
34 DYE, T., Community Power and Public Policy. In: WASTE, R. (ed.), Community Power. Directions for 
Future Research.London: Sage Publications, 1986, pp.29-52; STEYVERS, o.c., 2005, p.172. 



HOOFDSTUK 3 – OVER BESLISSINGSMACHT 

 - 82 - 

Analyse van besluitvormingsprocessen 

 
De basis voor deze methodiek werd gelegd door Dahl. In zijn werk wordt duidelijk dat 
het pluralisme, waarvan hij mee aan de basis ligt, opteert voor een empirische analyse 
van specifieke besluitvormingsprocessen en ‘outcomes’ om te bepalen wie invloed 
heeft en ‘who governs?’35. De auteur bestudeerde verschillende concrete cases in New 
Haven (onder meer stadsprojecten) en trachtte te achterhalen wie participeert aan 
processen én zijn voorkeuren kon laten gelden36, in welke mate de ongelijkheid van 
machtsbronnen cumulatief was, hoe belangrijke beslissingen werden genomen, wie 
initieerde en wie veeleer blokkeerde, welke individuen de grootste invloed hadden in 
dat proces, wie zijn mening veranderde, de mate waarin leiders een coherent 
heersende groep vormde, de mate waarin electorale controle de oligarchische aard van 
het besluitvormingsproces milderde, de historische evolutie in dit proces, etc. Deze 
methodiek laat dus toe ook ‘coalitiemacht’ en ‘power of social production’ 
(realisatiemacht) in kaart te brengen. De stelling is simpelweg dat wie het 
besluitvormingsproces beheerst meer macht heeft dan anderen. Op basis van deze 
methodiek beschreef Dahl een open en competitief democratisch systeem in plaats van 
één afgebakende elite (cf. supra en infra, deel 3.3.2). Algemeen leiderschap bleek 
zeldzaam. Zijn methode om invloed (het concept ‘macht’ wordt door Dahl niet 
gebruikt) te meten door een analyse van besluitvormingsprocessen kende en kent veel 
navolging, voornamelijk bij aanhangers van het pluralisme. “In the pluralist approach an 
attempt is made to study specific outcomes in order to determine who actually prevails in 

community decision-making”37. De studie van macht gebeurt volgens bepaalde 
aanhangers ook best via besluitvormingsanalyses die betrekking hebben op een direct, 
reëel en observeerbaar conflict, bij voorkeur rond een controversiële en belangrijke 
kwestie waar verschillende belangen duidelijk tegenover elkaar staan en groepen al 
hun middelen inzetten38.  
 
Dahl’s methodiek kende veel navolging en lag vaak aan de basis van andere 
methodieken die bepaalde aspecten in de verf wilden zetten. Zo is de ‘intensieve pro-
cesanalyse’ een combinatie van Dahl’s besluitvormingsmethode en de procesmethode 
die in de jaren ’70 door Braam werd ontwikkeld39. Ook bij deze laatste methode bepaalt 
men de invloed aan de hand van de effecten op de besluitvorming, maar ligt de focus 
op de invloed van één welbepaalde actor ten opzichte van de gezagsdrager (i.c. de 
overheid) op een aantal vaste meetpunten in het besluitvormingsproces (vb. probleem-
erkenning, invloedspogingen en inwilligen van de eis). De intensieve procesanalyse 
brengt de invloed van meerdere actoren in beeld in het besluitvormingsproces. Dit 
                                                  

35 DAHL, R., Who Governs? Democracy and power in an American city. New Haven: Yale University Press, 
1961. 
36 In de literatuur wordt soms ook de participatiemethode vermeld. Hier kijkt men louter naar wie 
participeert aan besluitvormingsprocessen, maar besteedt men geen aandacht aan het gewicht van de 
verschillende actoren. Ook gaat men voorbij aan de regel van de geanticipeerde reactie en aan het bestaan 
van ‘stemmachines’ (vb. gemeenteraad participeert door reeds besliste zaken goed of af te keuren). 
37 POLSBY, N.W., Community power and political theory. London: Yale University Press, 1963, p.113; in 
DEVOS, VOS, o.c., 2007, p.11. 
38 DEVOS, VOS, o.c., 2007, p.11. 
39 BOS, J.M., GEURTS, P.A., Procesmethode. In: HUBERTS, L.W.J.S,  KLEINNIJENHUIS, J., BOS, J.M., 
Methoden van invloedsanalyse. Amsterdam: Boom, 1994, pp.61-82. 
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vraagt een overeenkomstige dataverzameling. In essentie gaat het om een beschrijving 
van alle stakeholders, een overzicht van de verschillende (formele en informele) 
standpunten die heersen bij de betrokken actoren, een reconstructie van alle 
gebeurtenissen en een weergave van de inhoud van de uiteindelijke beslissing40. Deze 
methode vertrekt van een duidelijke politieke gezagsdrager die de uiteindelijke 
beslissing (vb. x) heeft genomen uit een set van alternatieven (vb. x, y en z) in de loop 
van een proces (vb. tijdstip 1 t/m 7). De reconstructie focust min of meer op de 
kanteling die deze gezagsdrager maakt in zijn beslissing (i.c. wanneer kwam x als 
keuze naar voor? Op tijdstip 3?). Er dient uiteraard ook te worden nagegaan in welke 
mate deze gezagsdrager zijn beslissing autonoom heeft genomen. In welke mate was er 
beïnvloeding door anderen? Anticipeerde de gezagsdrager op standpunten van 
derden? Dit kan door de voorkeuren van de betrokken actoren eveneens op een tijdsas 
te plaatsen41. 
 
De methode om macht te meten op basis van reconstructies van besluitvormings-
processen wordt in de literatuur ook in vraag gesteld. Vooral de te beperkte of zelfs 
verkeerde selectie van cases is voorwerp van kritiek42. In het bijzonder wordt de focus 
op zichtbare beslissingen en handelingen bekritiseerd. Macht is volgens Bachrach & 
Baratz ook het niet nemen van een beslissing of het niet op de agenda plaatsen van een 
topic43. Bijgevolg moet ook worden gekeken naar wat aan de besluitvormingsprocessen 
vooraf gaat. “[…] power is exercised when A participates in the making of decisions that affect 
B. But power is also exercised when A devotes his energies to creating or reinforcing social and 

political values and institutional practices that limit the scope of the political process to public 

considerations of only those issues which are comparatively innocuous to A”44. De auteurs 
gebruiken hier het begrip ‘non-decision (making)’ en stellen dat dit dezelfde aandacht 
moet krijgen als de zichtbare en concrete beslissingen van het besluitvormingsproces. 
Macht heeft dus ‘twee gezichten’. Louter onderzoek van concrete cases zou dus niet in 
staat zijn om het bestaan van een machtselite (in de zin van een coherente en 
dominerende minderheid) te kunnen ontkrachten. Lukes gaat nog een stap verder en 
bekritiseert het uitgangspunt van bovenstaande auteurs dat macht alleen mogelijk is in 
een conflictsituatie45. Macht vermijdt immers vaak conflicten. Bovendien kan macht er 
ook voor zorgen dat mensen (al dan niet bewust) bepaalde belangen of grieven 
vooropstellen waardoor een belangentegenstelling juist wordt vermeden. Deze 
machtsdimensie wordt aangeduid met ‘preference-shaping’ en vindt aansluiting bij het 
neo-Gramsciaanse begrip ‘culturele hegemonie’46. 
 

                                                  

40 HUBERTS, L.W.J.S,  Intensieve procesanalyse. In: HUBERTS, L.W.J.S,  KLEINNIJENHUIS, J., BOS, J.M., 
Methoden van invloedsanalyse. Amsterdam: Boom, 1994, pp.38-60; PETERS K., De verdeelde macht. Een 
onderzoek naar invloed op rijksbesluitvorming in Nederland. Amsterdam: Boom, 1999. 
41 PETERS, o.c., 1999, pp.71-83. 
42 BACHRACH, P., BARATZ, M.S., Decisions and non-decisions: an analytical framework. In: American 
Political Science Review, 1963, 57, pp.632-642.  
43 BACHRACH, P., BARATZ, M.S., Two Faces of Power. In: American Political Science Review, 1962, 56, 
pp.947-952. 
44 BACHRACH, BARATZ, o.c., 1962, p.948. 
45 LUKES, S., Power. A radical view, London: MacMillan Press Ltd., 1974, pp.23-24. 
46 Machtshebbers gaan dan vorm geven aan voorkeuren van de bevolking, bijvoorbeeld via propaganda of 
massamedia.   
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In dit proefschrift opteren we dus om feitelijke macht, invloed en/of mogelijks 
veranderende machtsverhoudingen met betrekking tot ons onderzoeksobject in kaart 
te brengen. Hoewel we deze methode als valide en betrouwbaar beschouwen, moeten 
we uiteraard de consequenties van bovenstaande terechte kritieken in rekening 
brengen. Onze resultaten zullen in eerste instantie dan ook gelden voor de processen 
die we bestudeerden. Meer pretenderen is zoals de kritieken aangeven 
wetenschappelijk moeilijk te verantwoorden. Voor een uitgebreide methodologische 
toelichting verwijzen we naar hoofdstuk 4. 
 

3.3.   THEORETISCHE SCHETS VAN HET RUIMERE KADER 

3.3.1.   Bouwstenen als resultaat 

In dit onderdeel schetsen we kort de elitistische en pluralistische benadering. Veeleer 
dan een uitgebreid historisch gekaderde en gedetailleerde analyse te maken van beide 
benaderingen, behandelen we hier enkel de voornaamste kenmerken. Het klassieke 
debat tussen de elitisten en pluralisten had ook een belangrijke methodologische 
component (cf. supra) en ligt mede aan de basis van interessante en voor ons relevante 
theoretische kaders die eind jaren ’70 en in de loop van de jaren ’80 werden 
ontwikkeld. Vandaar dat we deze oorspronkelijke benaderingen summier behandelen. 
Theorieën zoals de ‘urban regime theory’, de ‘growth machine theory’ en beleidsnet-
werktheorieën komen in dit hoofdstuk ruim aan bod. 
 
Omwille van onze focus op fysiek-ruimtelijke ingrepen in de stad zijn we echter niet in 
staat algemene uitspraken te doen in het debat tussen de elitisten en pluralisten. Zelfs 
al stellen we in ons onderzoek vast dat doorheen onze cases steeds dezelfde actoren de 
besluitvorming bepalen, conclusies over de aanwezigheid van een elite of een ‘urban 
regime’ zijn te kort door de bocht. Een grondige studie van besluitvormingsprocessen 
rond stadsprojecten ingebed in een breder verkennend onderzoek kan hoogstens 
enkele richtinggevende elementen of bouwstenen aanreiken voor een onderzoek naar 
het al dan niet bestaan van een ‘lokale elite’ of een ‘urban regime’. Uit de beschrijving 
van de urban regime theory zal blijken dat een studie naar ‘urban regimes’ een ander 
en breder onderzoeksopzet vraagt. Dat belet echter niet dat we enkele inzichten 
kunnen ontlenen aan de basiselementen en –mechanismen die in deze benaderingen 
worden vooropgesteld voor onze eigen analyse. 
 

3.3.2.   Het debat tussen elitisten en pluralisten als basis  

Elitisme: een kleine, coherente groep domineert 

 

De pioniers Vilfredo Pareto (1848-1923), Gaetano Mosca (1858-1941) en Robert Michels 
(1875-1936) gingen het begrip elite meer wetenschappelijk gebruiken als een alternatief 
voor de theorieën van Marx en zijn volgelingen47. Marx stelde dat macht wordt 

                                                  

47 SCOTT, J., The sociology of elites. Aldershot: Edward Elgar Pub Ltd., 1990. 
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uitgeoefend door de sociale klasse die de economie of productiemiddelen controleert. 
De drie bovengenoemde klassieke elitetheoretici achtten de concentratie van macht in 
een kleine groep van controlerende elites in alle gemeenschappen onvermijdelijk. Om 
dit te duiden gebruikten ze elk hun eigen concepten: de feitelijke sturende ‘governing 
elites’ (Pareto), de georganiseerde ‘political class’ (Mosca) en de ijzeren wet van de 
oligarchie (Michels). Ook meenden zij dat sociale verandering zonder open klassen-
conflict of revolutie kon plaatsvinden. Dergelijke verandering gebeurt veeleer door een 
graduele circulatie van elites, een theorie die Pareto bekendheid bezorgde48. Latere 
elitetheoretici zoals Burnham en in zekere mate Mills probeerden om elementen van 
Marx en de oorspronkelijk tegenovergestelde elitaire positie samen te brengen49. 
Burnham, geïnspireerd door de debatten binnen het trotskisme in de jaren ’30, stelde 
dat het kapitalistisch systeem in verval was en zou worden vervangen door een 
gemeenschap die economisch en politiek onder controle stond van een technische 
‘managerial elite’. Hier zien we opnieuw een kleine groep (i.c. managers, inclusief 
bureaucraten) die de besluitvormingsprocessen domineren. Net als in de marxistische 
benaderingen is de macht echter in handen van diegenen die controle hebben over de 
belangrijkste productiemiddelen. Ook Mills kon zich niet vinden in het marxistische 
concept ‘ruling class’ en prefereerde de term ‘power elite’50. Dit betreft een 
samenhangende groep van mensen die cruciale posities bekleden en het bevel voeren 
over de belangrijkste organisaties in de moderne maatschappij (vb. overheid, leger, 
economie, massamedia). Mills erkent dus dat de politieke macht zich verder uitstrekt 
dan de loutere bestuursinstellingen. 
 
Hoewel het begrip ‘elite’ al een lange wetenschappelijke geschiedenis heeft, blijft het 
gecontesteerd51. Het is een woord dat vaak wordt gerelateerd aan machtsongelijkheid 
en dat weerstand oproept door het ideologisch gebruik en misbruik. In de ruimste 
betekenis kan het volgens Giddens worden opgevat als diegenen die leiding geven in 
elke categorie van sociale activiteiten52. Hierop voortbouwend stelt Dewachter dat “de 
elite een groter aandeel in de besluitvorming heeft dan welke andere sociale geleding ook […] De 

elite is de sociale gestalte van de leidende figuren in de verschillende maatschappij-vormgevende 

sectoren, die als sociale figuur een overwegend aandeel heeft zowel in de politieke als niet-

politieke maatschappij-uittekening”53. Uiteraard vertolken niet al deze elites een 
belangrijke rol in politieke of beleidsaangelegenheden. 
 
Volgens Harding is de rode draad doorheen elitetheorieën dat er één machtige actor of 
groep is die een dominante impact heeft op het besluitvormingsproces. ‘Elite theory is 
defined by a small governing group that pursues personal objectives and is intent on 

maintaining their power […] Control over crucial resources like property, money, the legitimate 

use of violence, political influence, scientific knowledge and so on is concentrated in the hands of 

                                                  

48 SCOTT, o.c., 1990. 
49 REYNAERT, FIERS, o.c., 2006, pp.29-31. 
50 MILLS, o.c., 1956. 
51 SCOTT, o.c., 1990; REYNAERT, H., Elite als ‘betwist’ begrip. In: Tijdschrift voor Sociale Wetenschappen. 
1997, 3, pp.325-339; DEWACHTER, W., Besluitvorming in politiek België. Leuven: Acco, 1992; STEYVERS, 
o.c., 2005, p.159; REYNAERT, FIERS, o.c., 2006, pp.22-25. 
52 GIDDENS, A., Elites in the British Class Structures. In: Sociological Review, 1972, 3, pp.345-372. 
53 DEWACHTER, o.c., 1992, p.309 en 315; geciteerd in REYNAERT, FIERS, o.c., 2006, p.23. 
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the few’54. Die kleine groep bepaalt de ontwikkelingskoers en regeert over een grote 
massa aan mensen die geen of weinig impact hebben. Passen we dit toe op ‘urban 
politics’ dan zien we dat de elite boogt op zijn reputatie, charisma en toegang tot het 
topniveau van de politieke en bedrijfswereld om het politieke en economische appa-
raat in de stad te controleren. Ze beschikken dus zowel over politieke als financiële 
macht55. Veel lokale groepen worden door de elite buiten de beslissingsprocessen 
gehouden om de eigen dominantie te beschermen. Voor bepaalde andere (lokale) 
groepen wordt dan weer de deur opengehouden als dit voordelen kan opleveren voor 
de elite. De elitistische benadering stelt ook dat enerzijds er een sterke mate van 
overlap is tussen de organisaties waarin deze elite vertoeft, en anderzijds de elite sterke 
relaties onderhouden met elkaar via allerhande projecten. Het gaat dus over een 
coherente groep. Wel doen elitetheorieën over het algemeen geen uitspraken of deze 
organisatie- en besluitvormingswijze al dan niet een zegen is voor de maatschappij. De 
standpunten lopen hier sterk uiteen. 
 
In dit hoofdstuk gaven we reeds aan dat het elitisme-pluralisme debat ook een 
belangrijke methodologische component bevat. De basis van de elitistische benadering 
werd gelegd met Hunter’s reputatiemethode (cf. supra, deel 3.2.2). De kritieken die we 
vermeldden bij deze methode geven aan dat het identificeren van een elite die verder 
gaat dan de verkozen politieke elite en die sturend werkt bij de strategische keuzes op 
de verschillende maatschappelijke deelgebieden (domein- en dossieroverstijgend) geen 
evidente taak is.  

Pluralisme: een open belangenstrijd 

 

De klassieke pluralistische benadering komt deels voort uit een reactie op de kritieken 
waarmee het elitistisch perspectief te kampen had. Een heel bevredigend antwoord is 
het niet geworden. Zo heeft Judge het al moeilijk om de kerncomponenten van het 
pluralisme duidelijk te omschrijven56. Jordan vraagt zich zelf af of dit geen anti-theorie 
is: “What it is rejecting is more important than what it is establishing”57. Toch plaatsen vele 
academici deze benadering centraal in het onderzoek over stadspolitiek en -beleid, niet 
omdat ze meer correct of meer overtuigend is dan andere benaderingen, “but it is the 
theory from which many perspectives on urban politics have developed, or against which many 

others have set themselves”58. Het debat tussen elitisten en pluralisten over de structuren 
van macht bereikte een hoogtepunt in de jaren ‘50 en ’60.  
 
Volgens de klassieke pluralistische traditie is er in Westerse landen noch één heersende 
sociale klasse (cf. marxisten), noch een ‘power elite’ (cf. Mills) of één oligarchische en 
goed georganiseerde elite. “The first, and perhaps foremost presupposition of the pluralist 
approach, is that nothing categorical can be assumed about power in any community. It rejects 

                                                  

54 HARDING, A., Elite theory and growth machines. In: JUDGE, D., STOKER, G., WOLMAN, H. (ed.), 
Theories of urban politics, London: Sage, 1995, p.39. 
55 Elites maken ook gretig gebruik van lokale en nationale media om hun plannen aan te kondigen en 
tegengestelde opinies af te kraken. 
56 JUDGE, o.c., 1995, p.13. 
57 JORDAN, G., The Pluralism of Pluralism: An Anti-Theory? In: Political Studies, 1990, 38, p.295. 
58 JUDGE, o.c., 1995, p.15. 
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the stratification thesis that some groups dominate a community”59. Kortom, er is hier niet 
één centrale elite die alle beslissingen of besluitvormingsprocessen controleert. Met de 
geleidelijk aan groter wordende institutionele differentiatie van de moderne 
samenleving zijn de machtsbronnen meer en meer divers en gefragmenteerd. De brede 
waaier van instituties en organisaties hebben hun eigen interne hiërarchie van 
gespecialiseerde functionarissen. Diegenen die aan de top van de verschillende 
institutionele hiërarchieën staan, zijn van elkaar gescheiden en hun strijd verzekert een 
aanzienlijke graad van openheid op de hogere machtsniveaus. Bovendien is elke 
hiërarchie zelf samengesteld uit concurrerende elites zonder monopolie. Macht wordt 
dus uitgeoefend door (i.c. lokale) belangengroepen uit verschillende werelden die 
elkaar (kunnen) bestrijden. Politiek is hier dus een belangenstrijd waarbij de winnaar 
niet bij voorbaat is gekend. Welke belangen prevaleren is afhankelijk van het specifieke 
strijdpunt en het historische moment. Aangezien niet elke machtsbron overal even 
effectief is, kan deze net als de beslissingsmacht en het besluitvormingsproces per 
thema of dossier verschillen.  
 
Het pluralisme ontkent dus niet het bestaan van elitaire tendensen, maar wijst op het 
niet-cumulatieve en dossierspecifieke karakter van macht gebaseerd op relatief 
verspreide machtsbronnen60. Deze machtsspreiding – wat dus niet betekent dat de 
macht steeds gelijk is verdeeld – is volgens bepaalde aanhangers van het pluralisme 
wenselijk in een democratisch systeem. Deze benadering krijgt dan een sterk normatief 
karakter: elke groep of burger moet toegang hebben tot of beschikken over een 
minimum aan machtsmiddelen en -bronnen om zijn of haar belangen te verdedigen. 
De interactie van verschillende belangen leidt daarbij tot een praktisch alternatief voor 
een legitiem en decentraal overheidssysteem. Naast politici en bedrijfsleiders, kunnen 
volgens de aanhangers van het pluralisme dus ook NGO’s, het maatschappelijk 
middenveld, buurtcomités, verenigingen, etc. hun stempel drukken op de besluit-
vorming van welbepaalde dossiers. De politieke macht strekt immers verder dan de 
formele institutionele arrangementen doen vermoeden.  
 
Dahl’s analyse van feitelijke besluitvormingsprocessen is de methodiek bij uitstek van 
de pluralisten. We wezen reeds op enkele pijnpunten van deze benadering zoals de 
predeterminerende aanpak en de selectiviteit van cases (cf. supra, deel 3.2.2). Echter 
ook de algemene zienswijze van de klassieke pluralistische benadering wordt 
regelmatig in vraag gesteld61. Tegenover het min of meer impliciet veronderstelde 
evenwicht (als gevolg van de verspreide machtsongelijkheid) tussen met elkaar in 
competitie tredende belangen(groepen) plaatsen critici de imperfecte vertaling van 
maatschappelijke noden in effectieve eisen voor het politieke systeem62: “some sections 
of society are not organised into pluralist groups, some political inequalities are cumulative, 

some political groups are considerably weaker than others, some groups are denied access to the 

decision-making processes and to the political stratum, those with little or no direct influence 

may also have no direct influence, and a set of competing oligarchies does not make a pluralist 

                                                  

59 POLSBY, o.c., 1963, p.474. 
60 DAHL, o.c., 1961; JORDAN, o.c., 1990; SCOTT, o.c., 1990, pp.xi-xiii; JUDGE, o.c., 1995. 
61 Zie bijvoorbeeld NEWTON, K., A critique of the Pluralist Model. In: SCOTT, J. (ed.), Power. Critical 
concepts. London: Routledge, 1995, pp.15-33. 
62 STEYVERS, o.c., 2005, p.175. 
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system”63. Hedendaagse pluralistisch geïnspireerde benaderingswijzen weerleggen 
deze neo-elitistische kritiek door te wijzen op het toenemend aantal (informele) 
organisaties en een verminderde grip van verkozen mandatarissen. Vraag blijft wel of 
‘sociaal pluralisme’ (dit wil zeggen het aantal groepen) ook leidt tot ‘politiek 
pluralisme’ (dit wil zeggen een spreiding van macht)64. 
 
In het recentere pluralisme-debat duiken ook concepten op als hyperpluralisme en ‘the 
ungovernable city’, waardoor sommigen de centrale pluralistische vraag hebben 
geherformuleerd van ‘who governs’ naar ‘does anybody govern’65. Zoals we hieronder 
toelichten zijn onder meer de theorieën over ‘urban regimes’ en ‘growth machines’ 
daarop een antwoord. “[Urban] regime theory stands in contrast to hyperpluralism. It is 
about how in the midst of diversity and complexity a capacity to govern can emerge within a 

political system”66. 
 

3.3.3.   Voorbij de tegenstelling op stadsniveau: urban regime theory 

Stone bestudeerde eind jaren ’80 het naoorlogse bestuur van de Amerikaanse stad 
Atlanta en legde hiermee de basis voor de urban regime theory67. Het is voornamelijk 
Stoker die het concept en werk van Stone oppikt en theoretisch verder uitwerkt in een 
Europese context68. Het uitgangspunt van de urban regime theory is dat het besturen 
van een stad wordt gekenmerkt door complexiteit en dat bijgevolg duurzame coalities 
noodzakelijk zijn om tot effectief bestuur te komen69. Besturen louter op basis van 
systeemmacht (hiërarchie) en bevelsmacht is immers niet meer mogelijk (cf. supra, deel 
3.1.1). Een stadsregime definieert Stone als een “informal yet relatively stable group with 
access to institutional resources that enable it to have a sustained role in making governing 

decisions”70. Volgens hem stuurt bijgevolg zelden louter de verkozen politieke coalitie 
stedelijke besluitvormingsprocessen, maar veeleer een langetermijncoalitie met een 
informele coördinatiebasis en waarin wederzijdse afhankelijkheid centraal staat. De 
meeste regimetheoretici doelen hier op de elite van enerzijds de bedrijfswereld en 
anderzijds de politiek in de stad71. Regimetheorieën gaan er dus meestal vanuit dat 

                                                  

63 NEWTON, o.c., 1995, p.20. 
64 STEYVERS, o.c., 2005, p.175. 
65 JUDGE, o.c., 1995, p.24. 
66 STOKER, G., Regime Theory and Urban Politics. In: JUDGE, D., STOKER, G., WOLMAN, H. (ed.), 
Theories of urban politics. London: Sage, 1995, p.57. 
67 STONE, C., Regime politics: governing Atlanta 1946–88. Lawrence, KS: University Press of Kansas, 1989. 
68 STOKER, G., MOSSBERGER, K., Urban regime theory in comparative perspective. In: Environment and 
Planning, C: Government and Policy, 1994, 12, pp.195–212; STOKER, o.c., 1995, pp.54-71. 
69 TOPS, P., Regimetheorie en Rotterdam. De relevantie van regimetheorie voor de analyse van ontwikkelingen in 
een grote Nederlandse stad. Een eerste verkenning. Paper voor het Politicologenetmaal, Antwerpen, 27 en 28 
mei 2004, p.4. 
70 STONE, o.c., 1989, p.4. 
71 OFFE, C., WIESENTHAL, H., Two logics of collective action. In: OFFE, C. (ed.), Disorganized capitalism. 
Cambridge: Polity Press, 1985, pp.170–220; ELKIN, S., City regime in the American republic. Chicago, IL: 
University of Chicago Press, 1987; PECK, J., TICKELL, A., Business goes local: dissecting the business 
agenda in Manchester. In: International Journal of Urban and Regional Research, 1995, 9, pp.55–78; STOKER, 
o.c., 1995, p.23; WARD, K., Rereading regime theory: a sympathetic critique. In: Geoforum, 1996, 27, pp.427–
438. 
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ingrijpende dossiers (vb. stadsprojecten) en dragende strategieën worden gestuurd 
door een dominante groep van actoren uit de bedrijfswereld met economische 
belangen, vergezeld van de top van het stadsbestuur die hier zelf belang bij hebben. De 
bedrijfswereld heeft het geld en economische belangen, de politiek het mandaat en 
eigen belangen. Wanneer actoren en/of instituties erin slagen om hun middelen, 
vaardigheden en doelen te bundelen in dergelijke coalitie, verwerven ze een zekere 
‘capacity to act’72. Bijgevolg verkrijgen deze actoren een leidersrol en een (quasi) 
beslissingsmonopolie over de cruciale beleidskeuzes in hun stad. Het verwerven van 
deze ‘power of social production’ (cf. supra, deel 3.1.1)73 is echter geen evidentie: 
vermogen is nodig om tot een discours te komen dat aanslaat, om (ook eigen) actoren 
tot deelname aan het stadsregime te verleiden, om partijen te overtuigen dat enerzijds 
de doelen de moeite waard zijn en anderzijds het regime er zal in slagen deze doelen te 
bereiken, om significante resultaten tot stand te brengen en om zijn beslissingsmacht te 
handhaven74. Eenmaal een stadsregime is gevestigd is het echter voor tegenstanders 
moeilijk om een ‘counter-regime’ te ontwikkelen. 
 
Stadsregimes worden niet opgebouwd in functie van één dossier of één project, maar 
trachten hun macht en dominantie zo lang als mogelijk te behouden. Daarom 
ontwikkelt men relatief stabiele en duurzame relaties in functie van meerdere en ook 
complexere, niet-routinematige doelen75. Hiermee onderscheidt deze benadering zich 
van theorieën uit vorige (i.e. pluralisme) en volgende (i.e. growth coaltions theory) 
onderdelen. Er bestaat echter geen consensus over wat ‘duurzame relaties’ juist 
betekenen76. In elk geval spreekt men (nog) niet van een stadsregime indien een 
machtsmonopolie zou bestaan over een reeks fysiek-ruimtelijke projecten in de stad. 
Uit de literatuur blijkt wel dat het makkelijker is om een stadsregime op te bouwen 
rond stadsontwikkelingsprojecten waarin rijke investeerders geld willen pompen dan 
rond veranderingen waarin sociale elementen centraal staan77. 
 
Bovenstaande paragraaf maakt (zoals reeds aangeven) duidelijk dat we met dit 
proefschrift niet in staat zullen zijn om een ‘urban regime’ voor de stad Kortrijk te 
beschrijven. Hoogstens kunnen we enkele bouwstenen aanreiken voor breder 
onderzoek hieromtrent.  
 

                                                  

72 Volgens Dahl vonden de top van de blanke zakenwereld en het zwarte gemeenschapsleven elkaar in de 
reconversie van Atlanta. De stad ontpopte zich tot luchtvaarthub en werd het centrum voor nieuwe 
bedrijven. Een zwarte burgemeester was het symbool van de politiek-civiele integratie van zwarten in 
functie van dit economische doel. 
73 STONE, o.c., 1989, p.229; STOKER, o.c., 1995, p.69. 
74 Waar de agenda in Atlanta niet gedeeld was – bijvoorbeeld inzake de sociale en culturele positie van de 
zwarte bevolking – was er heel wat minder ‘capacity to act’ en ‘power of social production’ te vinden.  
75 STOKER, o.c., 1995, p.59; TOPS, o.c., 2004, p.5. 
76 Bij Stone volstaan relaties die zich niet beperken tot ad hoc acties of kortetermijnprojecten. Mossberger 
en Stoker hechten meer belang aan stabiliteit en duurzaamheid om van een stadsregime te kunnen 
spreken. Dergelijke regimes kunnen volgens deze laatste auteurs makkelijk betrekking hebben op 
meerdere legislaturen. STOKER, o.c., 1995, p.95; MOSSBERGER, K., STOKER, G., The Evolution of Urban 
Regime Theory. The Challenge of Conceptualisation. In: Urban Affairs Review, 2001, 36, 6, pp.810-835. 
77 Zie bijvoorbeeld ELKIN, S., o.c., 1987; PECK, J., TICKELL, o.c., 1995; STOKER, o.c., 1995; WARD, 
o.c.,1996. 
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Verschillende auteurs zien de urban regime theory als een intermediaire theoretische 
invalshoek die voorbij gaat aan de klassieke tegenstelling pluralisme versus elitisme78. 
We vinden immers in de analyses van regimetheoretici inzichten uit zowel elitistische 
als pluralistische theorieën terug79: ze hechten belang aan de aanwezigheid van één 
dominante groep, maar interpreteren hun functioneren deels op een pluralistische 
manier. Sommigen beweren zelfs dat de regimetheorie eigenlijk als een neo-plura-
listische invalshoek moet worden beschouwd omdat niet één duidelijk afgebakende 
elite het monopolie binnen een stad bezit, maar verschillende groepen samen een 
impact hebben op het stedelijke beleid. Het belangrijkste verschil is echter dat een 
stadsregime een bepaalde mate van duurzaamheid kent en dus verder reikt dan één 
beleidsbeslissing, dossier of project. Omdat één bepaalde coalitie lange tijd heerst, sluit 
de urban regime theory bijgevolg ook aan bij de elitistische benadering. In tegen-
stelling tot elitetheorieën stellen regimetheoretici echter wel dat overheden of andere 
actoren niet in staat zijn om de volledige macht te bezitten, maar moeten samenwerken 
met actoren die (ook) over ‘vitale middelen’ beschikken. Volgens Stoker & Mossberger 
verschuift de urban regime theory tevens van de ‘who rules/governs’-vraag van de 
elitisten en pluralisten naar de vraag ‘hoe ontstaat binnen een stad de capaciteit om te 
besturen’80. Dergelijk ‘social production perspective’ richt zich veeleer op de voor-
waarden waaronder effectieve langetermijncoalities kunnen ontstaan. 
 
Eén van de grootste kritieken waarmee de urban regime theory te kampen heeft, is de 
toepasbaarheid en vergelijkbaarheid van deze benadering. Stone stelde in één 
longitudinale studie voor de Noord-Amerikaanse stad Atlanta een stadsregime vast 
waarin bedrijfsleiders en politici actief waren. Deze these werd in andere Amerikaanse 
steden bevestigd. In Europese steden is dergelijke combinatie in een langdurige 
samenwerking minder evident en/of noodzakelijk. Onder meer de verschillen in 
centraal-lokale relaties en de andere manier van inkomensvergaring81 maken verkozen 
politici in veel Europese landen minder afhankelijk van de bedrijfswereld82. In Europa 
zijn stadsbesturen vaak meer gebonden aan hun administratie, bovenlokale overheden, 
middenveldorganisaties, buurtverenigingen, etc. Sommige regimetheoretici laten 
daarom ook andere machtige groepen (vb. buurtcomités, natuurverenigingen, 
migrantenbewegingen, vakbonden, etc.) toe tot een stadsregime83.  
 

                                                  

78 JUDGE, D., STOKER, G., WOLMAN, H., Urban Politics and Theory: An Introduction. In: JUDGE, D., 
STOKER, G., WOLMAN, H. (ed.), Theories of urban politics, London: Sage, 1995, pp.1-12; LAURIA, M. (ed.), 
Reconstructing urban regime theory. London: Sage Publications, 1997; PARKER, S., Urban theory and the urban 
experience. Encountering the city. London: Routledge, 2004. 
79 Alsook uit de ‘growth machine theory’ (cf. infra). 
80 STOKER, MOSSBERGER, o.c., 1994; Zie ook STOKER, o.c., 1995; CORNELISSEN, E.M.H., VAN 
OSTAAIJEN, J.J.C., Stadsregimes in een nieuwe eeuw. Paper voor het Politicologenetmaal, Antwerpen, 27 en 
28 mei 2004, p.2. 
81 Europese steden hebben vaak meer eigen inkomsten dan Noord-Amerikaanse steden en krijgen van hun 
federale overheden vaak financiële steun voor economische ontwikkeling in de stad. Ook in Europa wordt 
vaak een onderscheid gemaakt (cf. infra, deel 3.5.7). 
82 MOSSBERGER, STOKER, o.c., 2001, p.819; CORNELISSEN, VAN OSTAAIJEN, o.c., 2004, p.5. 
83 BROWN, M., Reconceptualizing Public and Private in Urban Regime Theory. In: International Journal of 
Urban and Regional Research, 1999, 23, 1, pp.70-87; WARD, o.c., 1996; CORNELISSEN, VAN OSTAAIJEN, 
o.c., 2004, p.5. 
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3.4.   SPECIFIEKE INPUT VOOR EEN MACHTSBENADERING PARTIM STADSPROJECTEN 

3.4.1.   Een gevarieerd aanbod 

Om zicht te krijgen op de besluitvormers, de machtsverhoudingen en de macht van 
onze ‘focal actor’ bij de totstandkoming van stadsontwikkelingsprojecten, kunnen we 
rechtstreeks leren uit theoretische kaders die zich niet zozeer inlaten met het elitisme-
pluralisme debat, maar focussen op de (beleids)netwerken en coalities die actief zijn 
binnen besluitvormingsprocessen in een governance-setting. We spreken hier dan ook 
over ‘urban governance networks’84. Deze theoretische kaders hebben niet als doel 
uitspraken te doen over de algemene, historisch gegroeide machtsconfiguratie in een 
stad die als het ware de bedding uittekent voor elke beslissing die er wordt genomen85, 
maar focussen op specifieke arrangementen. Bepaalde netwerkbenaderingen brengen 
ook processen in rekening (‘how to get things done’) en hoe de eigenheid daarvan 
gerelateerd kan worden aan de aard van de beslissingsmacht. 
 

In dit onderdeel besteden we vooreerst aandacht aan de relatief brede beleidsnetwerk-
theorieën. Deze theorieën stellen niet zozeer macht op zich centraal, maar wel 
interdependentie of wederzijdse afhankelijkheid. Dit zou de machtsverhoudingen 
bepalen en bijgevolg de besluitvorming beïnvloeden. Inzichten hieromtrent nemen we 
mee in functie van de creatie van relevante insnijdingen voor ons onderzoek. 
Bovendien zullen we zien dat bepaalde netwerktheorieën een relatie leggen tussen 
proces en macht, de twee centrale componenten van ons onderzoeksobject. Dergelijke 
theoretische inzichten zijn uitermate interessant in functie van onze derde set van 
onderzoeksvragen (cf. hoofdstuk 1, deel 1.3.2).  
 

Vervolgens komen drie theorieën of benaderingen aan bod die specifiek betrekking 
hebben op macht en ‘urban governance networks’. Hoewel de urban growth machine 
theory voornamelijk moet gekaderd worden in Noord-Amerikaanse praktijken en niet 
direct overdraagbaar is naar gedragspatronen in Vlaamse steden, het concept ‘vitale 
coalitie’ vrij licht uitvalt en vermoedelijk minder toepasbaar is bij ingrijpende 
stadsontwikkelingsprojecten en het model inzake ‘organiserend vermogen’ een sterk 
normatief karakter bevat, geven we deze theorieën voornamelijk weer in functie van 
onze zoektocht naar relevante en interessante invalshoeken en mogelijke verklaringen.  
 

We ronden dit onderdeel af met enkele neo-gramsciaanse theorieën afkomstig van 
politiek geografen. Zij dichten de overheid (‘state’) een cruciale rol toe binnen ‘urban 
governance networks’ en pleiten tevens om in een machtsanalyse meerdere schalen in 
rekening te brengen. Omdat ook zij stadsprojecten een plaats geven in hun theoretisch 
kader (cf. ook hoofdstuk 1, deel 1.1), voegen we hun inzichten toe. 

                                                  

84 Deze netwerken of coalities zouden zoals al vermeld morrelen aan de uitgangspunten van de bestaande 
representatieve orde. Onder meer Teisman stelt dat waar netwerken voorheen voornamelijk liepen langs 
de lijnen van dominante organisaties zoals politieke partijen, nieuwe netwerken daar veeleer dwars 
doorheen lopen. Deze netwerken worden dan ook vaak bekritiseerd als onbegrensde en onzichtbare 
lappendekens die het primaat van de politiek of de sturing vanuit één centraal punt ondermijnen. 
TEISMAN, o.c., 2005, pp.58-59. Meer uitgebreid, cf. hoofdstuk 1 (deel 1.2.3). 
85 Zo wilden Dahl en Stone uiteindelijk nagaan wie de macht had in respectievelijk New Haven en Atlanta. 
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3.4.2.   Beleidsnetwerktheorieën 

Beleidsnetwerken: multi-actor, multi-level, multi-interpretable  

 
Het concept ‘beleidsnetwerk’ heeft zijn wortels zowel in de organisatiesociologie van 
de jaren ‘70 als in het debat tussen elitisten en pluralisten uit de jaren ’60. Verschillende 
termen werden toen gebruikt om duidelijk te maken dat besluitvorming plaatsvond 
binnen een soort autonoom ‘multi-actor’ samenwerkingsverband (i.e. overheidsactoren 
en belangengroepen). Het concept ‘beleidsnetwerk’ vormde na verloop van tijd de 
rode draad. Netwerktheoretici van de eerste generatie trachtten zich met hun meso-
concept voorbij of boven het debat tussen elitisten en pluralisten te plaatsen86. Ze 
gingen er immers vanuit dat alle interacties en verschillende analyseniveaus bij 
besluitvorming adequaat in rekening moeten worden gehouden87.  
 
Dat netwerkbenaderingen populair zijn blijkt uit de explosie van netwerkdefinities 
sinds de tweede helft van de jaren ’7088. Benson’s definitie was aanvankelijk één van de 
populairste: “a cluster or complex of organisations connected to each other by resource 
dependencies and distinguished from other clusters or complexes by breaks in the structure of 

resource dependencies”89 . Midden jaren ’80 dook het concept vooral op in de literatuur 
over implementatie en interbestuurlijke relaties90. In de jaren die volgden werden de 
theoretische inzichten in meerdere onderzoeksdomeinen gebruikt. Omdat de eerste 
omschrijvingen van de concepten ‘netwerk’ of ‘beleidsnetwerk’ weinig rekening 
hielden met de dynamiek van beleids- of besluitvormingsprocessen en met de manier 
waarop deze gerelateerd zijn aan die netwerken (cf. infra), herformuleerde Klijn het 
concept als “a changing pattern of social relationships between interdependent actors, which 
takes shape around policy problems or policy programs and which is being formed, reproduced 

and changed by an ecology of games between these actors”91. Klijn behoort volgens Marsh en 
Voets tot de ‘governance school’ die een Duitse en Nederlandse vleugel heeft92. Waar 
de Duitse school veeleer focust op institutionele kenmerken en beleidsnetwerken 
tegenover ‘markt’ en ‘hiërarchie’ plaatst, is de Nederlandse school meer georiënteerd 
op interactieprocessen en netwerkmanagement (cf. infra). 
 

                                                  

86 Dit gebeurde meer bepaald bij de ‘interest mediation school’. JORDAN, G, SCHUBERT, K., A 
preliminary ordering of policy network labels. In: European Journal of Political Research, 1992, 21, 1, pp.7-28; 
MACLEOD, GOODWIN, o.c., 1999, p.510.  
87 VOETS, o.c., 2008, pp.30-31. 
88 Voor een overzicht cf. VOETS, o.c., 2008, pp.26.27. 
89 BENSON, J.K., A framework for policy analysis. In: ROGERS, D.L., WHETTEN, D.A. (eds.), 
Interorganizational coordination: Theory, research and implementation. Ames: Iowa State University Press, 1982, 
p.148. 
90 Cf. bijvoorbeeld HANF, K., TOONEN, T.A.J., Policy implementation in federal and unitary systems. 
Dordrecht: Nijhoff, 1985; O’TOOL, J.F., Policy recommendations for multi-actor implementation: an 
assessment of the field. In: Journal of Public Policy, 1986, 6, pp.181–210. 
91 KLIJN, E.H., Analyzing and managing policy processes in complex networks: A theoretical examination 
of the concept Policy Network and its problems. In: Administration & Society, 1996, 28, 1, pp.111-112. 
92 MARSH, D. (ed.), Comparing Policy Networks. Buckingham: Open University Press, 1998; VOETS, o.c., 
2008, pp.32-36. 
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De kracht van de netwerktheorieën is onder meer hun erkenning dat de overheid niet 
een ‘undifferentiated whole’ is93, dat individuele departementen en diensten hun eigen 
autonomie nastreven ondanks algemene overheidsbepalingen en dat publieke 
besluitvorming en beleidsvoering niet zelden gedemonopoliseerd gebeurt. De overheid 
mag hier dus niet als een geheel worden bekeken, maar is intern divers en bevat niet 
zelden concurrerende belangen. In tegenstelling tot eerder vermelde theorieën houden 
de meeste netwerkbenaderingen hier ook rekening met centraal-lokale relaties. “If 
regime theory emphasizes the horizontal nature of local linkages, then policy network theory 

emphasises more the vertical linkages between locality and centre”94. 
 
De multi-actor en multi-level component vraagt van een netwerkbenadering een goed 
overzicht van de betrokken actoren. Het afbakenen van de grenzen omtrent wie al dan 
niet tot het beleidsnetwerk behoort blijkt echter geen evidente oefening95. Alle 
stakeholders? Enkel actoren die formeel lid zijn? Etc. Daarnaast moet ook de nodige 
aandacht worden besteed aan het in kaart brengen van hun structuren (i.e. formele 
posities in organisaties), hun machtsbronnen (cf. deel 3.2.1), hun belangen, hun wensen 
over de realisaties en hun houding tegenover het netwerk96. De eerste kenmerken zijn 
vrij objectief vast te stellen, de belangen, wensen en houding tegenover het netwerk 
hebben veeleer een subjectief karakter. Binnen deze netwerken worden niet zelden 
coalities gevormd (cf. deel 3.2.1). Deze kunnen zowel ad hoc worden gevormd voor 
een korte periode rond een deelaspect als meer geïnstitutionaliseerd zijn en betrekking 
hebbend op de bredere agenda van het netwerk.  

Interdependentie 

 
Centraal in de meeste netwerkbenaderingen staat ook interdependentie of wederzijdse 
afhankelijkheid. Klijn stelt dat “analyzing policy processes from a network perspective means 
that the analyst focuses on the relation patterns between actors, their interdependencies and the 

way these patterns and interdependencies influence the policy process”97. De verschillende 
actoren die behoren tot het netwerk hebben immers elk hun eigen doelen, maar zijn 
afhankelijk van elkaar omdat ze elkaars middelen nodig hebben om die doelen te 
bereiken. Geen enkele actor beschikt over voldoende macht of sturingscapaciteiten om 
de strategische acties van de andere actoren te bepalen. Met andere woorden, 
hiërarchie zou verloren gaan en beleid wordt dan het resultaat van interacties tussen 
vele actoren. Deze wederzijdse afhankelijkheid of interdependentie is niet statisch, 
maar wordt geconstrueerd en verandert door interactie. Door die afhankelijkheid en 

                                                  

93 RHODES, R., MARSH, D., New directions in the study of policy networks. In: European Journal of Political 
Research, 1992, 21, p.196; MACLEOD, GOODWIN, o.c., 1999, pp.510-511. 
94 BASSETT, K., Partnerships, business elites and urban politics: new forms of governance in an English 
city. In: Urban Studies, 1996, 33, p.552. 
95 Meer toelichting hieromtrent cf. VOETS, o.c., 2008, p.49. In ons onderzoek is het alvast niet de bedoeling 
telkens het complete formele en informele beleidsnetwerk dat betrokken was en is bij de besluitvorming 
van een stadsproject in kaart te brengen (cf. infra). 
96 Deels naar SCHARPF, F.W., Games real actors play. Actor-centered institutionalism in policy research. 
Boulder: Westview Press, 1997, p.44 en 195; VOETS, o.c., 2008, pp.50-51. 
97 KLIJN, E.H., Policy Networks: An overview. In: KICKERT, W.J.M., KLIJN, E.H., KOPPENJAN, J.F.M. 
(eds.), Managing Complex Networks. London: Sage, 1997, p.30. 
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interacties wordt na verloop van tijd een relatiepatroon gecreëerd. Deze patronen 
vertonen een zekere dichtheid en hebben een min of meer blijvend karakter. Hieruit 
ontstaan omgangs- en gedragsregels die de sociale infrastructuur vormen van 
beleidsnetwerken maar niet samenvallen met de regels van één van de 
netwerkactoren98. 
 
Interdependentie en het gebrek aan strikte hiërarchie betekent echter niet dat alle 
betrokken actoren over dezelfde macht beschikken. Welke actoren veel impact hebben 
hangt af van de middelen die ze bezitten (cf. supra, deel 3.2.1) en het belang dat aan 
deze middelen in het besluitvormingsproces wordt gegeven. In onze analyse zullen we 
gebruik maken van de twee dimensies die volgens Scharpf de macht van middelen of 
machtsbronnen bepalen: belangrijkheid en substitueerbaarheid99. Wanneer actor A 
over belangrijke en moeilijk substitueerbare middelen beschikt die actor B nodig heeft, 
dan is actor B sterk afhankelijkheid van actor A. Zijn de middelen minder belangrijk of 
vervangbaar door middelen van andere actoren dan is deze afhankelijkheid zwak. 
Voor wat betreft de wederzijdse afhankelijkheid van actoren bestaan er in netwerken 
talrijke variaties naar symmetrie. Aan het ene uiterste zouden we dan symmetrische 
interdependentie kunnen plaatsen wat verwijst naar situaties waar twee of meer 
organisaties even afhankelijk zijn van elkaar op basis van de middelen die ze bezitten 
of controleren. Aan het andere uiterste bevindt zich dan asymmetrische interdepen-
dentie waarbij er geen evenwicht aanwezig is100. De verhoudingen op dat vlak liggen 
overigens niet vast, maar kunnen in de loop van een besluitvormingsproces wijzigen 
omdat bijvoorbeeld een bepaalde machtsbron aan belang inboet of bijkomende 
middelen de bestaande ‘fix’ verstoren (vb. na verkiezingen en een politieke wissel). 
Bovendien beschouwen auteurs zoals Crozier en Evans machtsbronnen en interdepen-
denties niet als objectieve gegevens, maar als ‘constructen’ van betrokken actoren101. 
 
Macht en invloed van netwerkactoren en machtsverhoudingen binnen deze beleids-
netwerken zijn dus niet stabiel. Er kunnen veranderingen optreden zowel tussen als 
binnen organisaties en meerdere machtsvormen kunnen tegelijkertijd worden 
aangewend.  

Koppeling met besluitvormingsprocessen  

 
In hoofdstuk 2 gaven we reeds aan dat enkele netwerktheoretici – in het bijzonder van 
de Nederlandse school – hun ‘machts’benadering trachten te koppelen aan theorieën 
inzake besluitvormingsprocessen. Zo besteedden we bij de bespreking van de 
uitgangspunten van elk ideaaltype reeds uitvoerig aandacht aan het onderscheid 

                                                  

98 RHODES, R., Policy networks: a British perspective. In: Journal of Theoretical Politics, 1990, 2, pp.293–317; 
TEISMAN, o.c., 2005, p.83. 
99 SCHARPF, F.W., Interorganizational policy studies: issues, concepts and perspectives. In: HANF, K., 
SCHARPF, F.W., Interorganisational Policy Making. Beverly Hills: Sage, 1978, pp.345-370; VOETS, o.c., 2008, 
pp.42-44. 
100 VOETS, o.c., 2008, p.43. 
101 CROZIER, M, THOENIG, J.-C., The regulation of complex organised systems. In: Administrative Science 
Quarterly, 1976, 21, 4, pp.201-215; EVANS, M., Understanding Dialectics in Policy Network Analysis. In: 
Political Studies, 2001, 49, 3, pp.542-550. 
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tussen hiërarchie en netwerk, net als tussen roldifferentiatie en rolvervlechting102. De 
hiërarchische benadering past dan veeleer binnen het ordezoekende ideaaltype 
waartoe het ‘rationele fasenmodel’ behoort, terwijl netwerkbenaderingen sterk 
aansluiten bij complexiteitserkennende theorieën zoals ‘disjointed incrementalism’, het 
rondenmodel, de garbage can theory, etc. Dit onderscheid vormt dan ook de basis voor 
de derde set van onderzoeksvragen (cf. ‘Intermezzo’). 
 
Omdat verschillende netwerkactoren het besluitvormingsproces wensen te sturen in de 
richting van hun doelen, is volgens Klijn dergelijke besluitvorming niet alleen complex, 
maar ook onvoorspelbaar103. Het ‘systeem’ waarbinnen besluitvorming plaatsvindt is 
immers niet uniform, de afhankelijkheden zijn niet eenzijdig, andere subsystemen zijn 
niet zonder meer bereid zich te conformeren en de veronderstelde stabiliteit in het 
systeem ontbreekt104. Ordezoekende benaderingen zouden hier dan ook tekort 
schieten105. Volgens Teisman vormen in een netwerkbenadering niet de eigen politieke 
achterban, de eigen interne logica van handelen en de eigen regelsystemen het primaat, 
maar wel de gevraagde resultaten en de logica die daaruit voortvloeit voor het 
netwerk106. 
 

3.4.3.   Specifieke theorieën rond ‘urban governance networks’ 

Urban growth machine theory  

 
Onder een ‘urban growth machine’ – in de literatuur ook ‘growth coalition’ genoemd – 
vat men een coalitie van actoren met eigen lokale belangen die de op economische 
groei gerichte ontwikkelingen in de stad domineert en die wordt geleid door lokale 
‘rentiers’ die over cruciale bronnen beschikken (i.c. vastgoed en gronden)107.  
 
Theorieën hieromtrent kunnen we min of meer relateren aan de urban regime theory 
(cf. supra, deel 3.3.3). Zo vertonen ‘urban growth machines’ vrij veel overeenkomsten 
met een instrumenteel regime, een regimetype dat Mossberger & Stoker onderscheiden 
van een organisch en een symbolisch regime108. Harding ziet bij de growth machine 
theory zelfs een gedeeltelijke terugkeer naar de elitetheorie109. In die opvatting zijn 
‘growth machines’ vormen van een ‘urban regime’ waarin zakelijke belangen de 
agenda bepalen en de overeenkomstige elites de coalitie beheersen richting 

                                                  

102 Zie voornamelijk deel 2.2.3 en deel 2.3.5. TEISMAN, o.c., 2005; DE BRUIJN, J.A., TEN HEUVELHOF, 
E.F., IN ’T VELD, R.J., Procesmanagement. Over procesontwerp en besluitvorming. Schoonhoven: Academic 
Service, 2002.  
103 KLIJN, E.H., Analyzing and managing policy processes in complex networks: A theoretical examination 
of the concept Policy Network and its problems. In: Administration & Society, 1996, 28, 1, p.94. 
104 TEISMAN, o.c., 2005, p.83. 
105 DE BRUIJN, J.A., TEN HEUVELHOF, E.F., Netwerkmanagement: strategieën, instrumenten en normen. 
Utrecht: Lemma, 1995. 
106 TEISMAN, o.c., 2005, pp.86-87. 
107 HARDING, o.c., 1995, p.42; MACLEOD, G., GOODWIN, M., Space, scale and state strategy: rethinking 
urban and regional governance. In: Progress in Human Geography, 1999b, 23, 4, p.508. 
108 MOSSBERGER, STOKER, o.c., 2001, p.825. 
109 HARDING, o.c., 1995, p.42. 
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economische groei. Toch zijn er duidelijke verschillen. ‘Growth machine coalitions’ 
bestaan inderdaad uit kleine groepen meestal afkomstig van de elite, maar hun 
voornaamste doel is om de politieke en economische macht aan te wenden in functie 
van specifieke dossiers. Het sluit bijgevolg ook deels aan bij het pluralistische 
perspectief. De growth machine theory stelt immers dat “the desire for growth provides 
the key operative motivation toward consensus for members of politically mobilized local elite, 

however split they might be on other issues”110.  
 
De growth machine theory focust op fysiek-ruimtelijke ontwikkelingen in steden 
waarbij de groeicoalitie als doel heeft de stedelijke economie op te bouwen door het 
aantrekken van bedrijven en het ontwikkelen van onroerend goed111. “Coalitions of real 
estate developers, businesses, and politicians direct development and land use in order to obtain 

the greatest economic benefit from a given area”112. Deze theorie beklemtoont de sterke 
macht van ondernemers en individuen bij stadsprojecten, in het bijzonder van de 
lokale ‘rentiers’ of de bezitters van stedelijke gronden en/of onroerende goederen. 
Volgens Logan & Molotch willen zij hun ‘parochial capital’ omzetten naar ‘metropo-
litan capital’113. Onder meer door het (laten) bouwen van woon- en kantoortorens, 
winkelcomplexen, grote cultuurhuizen, hotels etc., trachten ze de grootste economische 
meerwaarde te halen uit hun eigendommen. De rentiers moeten daarbij coalities 
aangaan met andere (bedrijfs)actoren die voordeel halen uit deze situaties: projectont-
wikkelaars, planners, architecten, etc. Andere groepen zoals vakbonden, gebruikers, 
lokale media, sport- en cultuurverenigingen kunnen naargelang de context ook deel 
uitmaken van deze ‘growth machines’114 (de terminologie ‘machine’ wordt hier als 
pendant gebruikt voor de political machine die in vele immigrantensteden geacht werd 
te overheersen). Lokale overheden – in het bijzonder de top van het politieke en 
ambtelijke apparaat – ondersteunen niet zelden deze coalities omdat ze enerzijds zelf 
een tekort hebben aan economische middelen om stadsontwikkelingsprojecten uit te 
voeren, en anderzijds extra belastingen kunnen innen eens de projecten gerealiseerd 
zijn. Daartegenover staat dat de betrokken private actoren de macht trachten te leggen 
in de handen van diegenen die zich kunnen vinden in het streven naar een maximale 
opbrengst van hun gronden of projecten. Kortom, de belangrijkste middelen die 
dergelijke coalities gebruiken zijn dubbel: financiële middelen van de lokale ‘rentiers’ 
en steun van stedelijke toppolitici. Daarnaast doet men niet zelden een beroep op de 
media om de groeiprojecten te promoten. Deze zogenaamde win-win situatie tussen 
bedrijven en overheid zijn volgens de urban machine theory de focus van politieke 
acties en verklaren grotendeels de beleidsrealisaties en het streven naar ‘economic 

                                                  

110 MOLOTCH, H., The city as growth machine. In: American Journal of Sociology, 1976, 85, 2, p.309. 
111 LAURIA, M., (ed.), Reconstructing urban regime theory. London: Sage Publications, 1997, p.1. 
112 MOLOTCH, o.c., 1976, p.309. 
113 LOGAN, J., MOLOTCH, H., Urban fortunes: the political economy of place. Berkeley, CA: University of 
California Press, 1987. 
114 Enkele auteurs bestudeerden zogenaamde anti-groeicoalities die in sommige steden – weliswaar 
beperkt – aan macht zouden winnen. Zo richtte Ferman zich op stadsprojecten en -ontwikkelingen in 
Chicago die van de grond kwamen mede dankzij of werden tegengehouden door maatschappelijke 
groepen (vb. buurt- en milieuverenigingen). Of een anti-groeicoalitie zijn stempel kan drukken, blijkt sterk 
afhankelijk van de aard van de groep die reageert (i.c. inzake etniciteit) en het politieke leiderschap (i.c. 
enkel onder Harold Washington waren er openingen voor ‘community based policy’). FERMAN, B., 
Challenging the Growth Machine. Lawrence: University of Kansas Press, 1996. 
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growth’. De manier waarop deze ‘growth machines’ handelen zou – samen met het 
effect van de globalisering en ‘denationalization’ – sterk verklaren hoe en waarom 
(Amerikaanse) steden in een onderlinge competitie zijn terechtgekomen115. 
 
De meerwaarde van de ‘urban machine theory’ ligt alvast in de vaststelling van de 
sterke impact van de bedrijfswereld in de publiek-private ‘governance’ van stedelijke 
economische ontwikkeling116. Net als bij de urban regime theory moeten we ons echter 
de vraag stellen of deze theorie simpelweg overdraagbaar is naar steden buiten de 
‘laissez-faire’ V.S.-context en bruikbaar is binnen de contouren van dit proefschrift. De 
oorspronkelijke117 en meeste studies rond growth machines vonden immers plaats in 
Amerikaanse steden waar zowel centraal-lokale en politiek-ambtelijke relaties als de 
wijze van inkomensvergaring duidelijk verschillen ten opzichte van Europese steden 
(cf. supra, deel 3.3.3). “Certainly within Europe, the role of the state (and of the European 
Commission) as promoter and orchestrator of urban partnerships has to be explicitly 

considered”118. In Europa zouden we in bepaalde gevallen dan ook kunnen spreken van 
een ‘intergovernmental growth machine’. Hoe dan ook zou in functie van een grotere 
toepasbaarheid de growth machine theory gebaat zijn met een minder enge invulling 
van de lokale schaal119. ‘Growth machines’ worden nu afgebakend binnen de stedelijke 
grenzen, waardoor wordt voorbijgegaan aan multi-level governance (inclusief de 
impact van multinationals). De rol die de belangen van de lokale ‘rentiers’ en de 
eigendom van vastgoed krijgen zouden dan ook wat minder centraal komen te staan120. 
Toch is volgens MacLeod & Goodwin de ‘growth machine theory’ ook in Europa reeds 
enkele malen met succes toegepast, voornamelijk in het duiden van de veranderende 
relaties tussen de bedrijfswereld en de lokale overheid121.  

Twee normatieve benaderingen: ‘vitale coalities’ en ‘organiserend vermogen’ 

 
In de wetenschappelijke literatuur vinden we naast de meer algemene beleidsnetwerk- 
theorieën weinig op Europese praktijken gebaseerde theoretische kaders inzake 
beslissingsmacht rond ingrijpende beslissingen in steden of inzake ‘urban governance 
networks’. In Nederland werden wel twee relatief lichte en normatieve benaderingen 
uitgewerkt die deels voortbouwen op inzichten uit de urban regime theory of de 
growth machine theory. Ze geven aan hoe idealiter stedelijke projecten tot stand 
komen en lijken ons inziens veeleer bruikbaar bij kleinschalige initiatieven, niet zozeer 

                                                  

115 Cf. infra, deel 3.4.4. MACLEOD, GOODWIN, o.c., 1999, pp.508-509. 
116 MACLEOD, GOODWIN, o.c., 1999, pp.509-510. 
117 I.c. MOLOTCH, o.c., 1976; LOGAN, MOLOTCH, o.c., 1987. 
118 AMIN, A., TOMANEY, J., The regional dilemma in a neo-liberal Europe. In: European Urban and 
Regional Studies, 1995, 2, pp.171-188. 
119 Deze aanbeveling staat centraal in JONAS, A., WILSON, D., The Urban Growth Machine: Critical 
Perspectives Two Decades Later. Albany: State University of New York Press, 1999. Cf. ook MACLEOD, 
GOODWIN, o.c., 1999, pp.508-509. 
120 PECK, J., TICKELL, A., Business goes local: dissecting the business agenda in Manchester. In: 
International Journal of Urban and Regional Research, 1995, 19, pp.55–78; COX, K., MAIR, A., Urban growth 
machines and the politics of local economic development. In: International Journal of Urban and Regional 
Research, 1989, 13, pp.137-146. 
121 MACLEOD, GOODWIN, o.c., 1999, p.509. 



HOOFDSTUK 3 – OVER BESLISSINGSMACHT 

 - 98 - 

bij ingrijpende stadsontwikkelingsprojecten. Wel kan het zinvol zijn om na te gaan hoe 
onze resultaten zich verhouden tot deze vrij normatieve kaders.  
 
De eerste benadering werd ontwikkeld door Tops & Hendriks en heeft als centrale 
concept ‘vitale coalities’122. Dit zijn “coalities die letterlijk en figuurlijk leven in de brouwerij 
brengen”123. Meer concreet gaat het om duurzame interactiepatronen tussen publieke, 
semi-publieke en/of private actoren, die een handelingscontext scheppen waarin 
resultaatgericht kan worden gewerkt en waarin de deelnemers de interactie als 
inspirerend en betekenisvol ervaren. Met andere woorden, de centrale actoren zijn hier 
bestuurslui, burgers en organisaties die uitstraling hebben, die in betrekkelijk korte tijd 
iets gezamenlijk tot stand weten te brengen, die weten te overtuigen en die door hun 
manier van werken en de resultaten die ze boeken, weten te inspireren. Volgens De 
Rynck, Van de Mosselaer et al. is er zonder burgerinitiatief geen sprake van een vitale 
coalitie. Het element ‘coalitie’ betekent volgens deze auteurs dat het bestuur op de 
juiste maat en met de juiste houding een alliantie aangaat met een burgerinitiatief om 
bepaalde problemen of kansen in een wijk aan te pakken. Dat vergt van een bestuur 
ondersteuning op maat en geen ‘overname’ van het initiatief124. Vaak ontstaan die 
coalities een beetje buiten de gevestigde structuren; ze volgen niet de institutionele 
logica waarin het stedelijk beleid formeel tot stand komt, eenvoudigweg omdat dan de 
creativiteit en de scherpte er uit gaan. Regels en wetten zijn niet zelden nefast voor een 
vitale coalities. In dergelijke coalities verbinden maatschappelijke entrepreneurs 
(‘everyday makers’) zich met politiek leiderschap en ambtelijke creativiteit125. 
 
Op veel plaatsen vertoont de theorie over vitale coalities overeenkomsten met de urban 
regime theory en de growth machine theory126: vaak keren dezelfde begrippen terug, 
allen passen binnen de governance-benadering, telkens is één van de centrale spelers 
de lokale politiek, de samenwerkingsverbanden hebben veeleer een informeel karakter, 
het representativiteitsvraagstuk speelt quasi geen rechtstreekse rol, steeds worden 
bepaalde actoren uitgesloten en telkens staat het bereiken van resultaten voorop (cf. 
Stone’s ‘power of social production’). Resultaatgerichtheid is volgens Tops en 
Hendriks één van de potentieel sterke kanten van vitale coalities. De auteurs vinden 
dat vitale coalities daarom goed in een tijd passen waarin uitvoering en organiserend 
vermogen centrale begrippen zijn in discussies over het functioneren van de 
overheid127. Er zijn echter ook verschillen. Waar een urban regime veeleer een 
duurzaam karakter kent en een impact heeft op nagenoeg alle cruciale strategische 

                                                  

122 TOPS, P., HENDRIKS, F., Openbaar besturen in vitale coalities: van publieke waarden naar professionele 
toewijding. Essay voor de Raad van Openbaar Bestuur, Universiteit van Tilburg, 2002. 
123 TOPS, P., CORNELISSEN, E.M.H., Vitaliteit en vitale coalities in het openbaar bestuur. Een verkenning. Paper 
Conferentie ‘Betovering in een Onttoverde Wereld’, Tilburgse School voor Politiek en Bestuur, Universiteit 
van Tilburg, november 2006, p.3. 
124 DE RYNCK, F., VAN DE MOSSELAER, E., DEZEURE, K., VERHEIRSTRAETE, M., Participatie op 
wijkniveau: hefboom voor democratische vernieuwing? In: DE RYNCK, F. (Red.), De stad in de wijk. 
Brussel: Politeia, 2008, pp.141-154. 
125 TOPS, HENDRIKS, o.c., 2002; CORNELISSEN, E.M.H., VAN OSTAAIJEN, J.J.C, Urban Regimes in a New 
Century: The Symbolic Meaning of Rotterdam Politics. Paper presented at the EGPA Conference, Ljubljana, 
Slovenia, 2004, pp.8-9. 
126 CORNELISSEN, VAN OSTAAIJEN, o.c., 2004, pp.8-9; TOPS, CORNELISSEN, o.c., 2006, p.3. 
127 TOPS, HENDRIKS, o.c., 2002; CORNELISSEN, VAN OSTAAIJEN, o.c., 2004, p.9. 
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beslissingen voor de stad, kan een vitale coalitie – net als een growth machine – ook 
van korte duur zijn of op een zeer beperkt aantal dossiers betrekking hebben128. De 
cases die Tops & Cornelissen toelichten in een recente bijdrage zijn relatief kleinschalig: 
het ontwikkelen, lanceren en uitwerken van een nieuw schoolconcept in Groningen (de 
Vensterscholen) en het realiseren van een aantal buurtprojecten in een oude buurt in 
Den Haag129. Opvallend hierbij is dat beide voorbeelden succesvol blijken zowel naar 
resultaten als naar de manier waarop deze resultaten zijn bereikt.  
 
Een tweede niet op Amerikaanse praktijken gebaseerde theorie betreft het ‘organising 
capacity model’. Dit model inzake ‘organiserend vermogen’ is vrij recent uitgewerkt 
door een Nederlands onderzoeksinstituut, het European Institute for Comparative 
Urban Research (EURICUR), werd reeds toegepast bij de analyse van groot- en 
kleinschalige stadsprojecten in acht Europese steden130 en is het laatste decennium 
populair bij het Nederlandse grotestedenbeleid. De stadsgeograaf Van den Berg, één 
van de centrale figuren die deze theorie ontwikkelde, omschrijft ‘organiserend 
vermogen’ als “the ability of those responsible for solving a problem to convene all concerned 
partners (internal and external, public and private), in order jointly to generate new ideas and 

formulate and implement a policy that responds to fundamental developments and creates 

conditions for sustainable economic growth”131. Met andere woorden, om te reageren op 
fundamentele problemen of kansen moet het stadsbestuur, zowel politici als 
ambtenaren, pro-actief formele of informele samenwerkingsverbanden, netwerken of 
coalities ontwikkelen die de eigen organisatie overstijgen. Mensen en middelen die 
verspreid zitten over diverse publieke en private partijen moeten immers worden 
benut. Het model inzake organiserend vermogen heeft als uitgangspunt dat dergelijke 
samenwerking alvast niet vanzelf ontstaat. Essentieel is dan ook de vraag of 
stadsbesturen de ‘kunst’ verstaan om partijen die zich betrokken voelen en 
belanghebbend zijn in te schakelen bij de aanpak van stedelijke problemen en bij het 
benutten van de kansen die zich voordoen132. Lastige dilemma’s en belangrijke risico’s 
duiken immers permanent op. Zo moet betrokkenheid en inbreng van partijen worden 
afgewogen tegen het risico op verlies aan slagkracht en voortgang. Blijven hangen in 
praatcircussen is iets anders dan vitaliserend en interactief bestuur133. Volgens de 
theorie van het ‘organiserend vermogen’ vraagt dit van stadsbesturen “een combinatie 
van enerzijds kennis en ervaring en anderzijds vaardigheden en houding” zodat via 
samenwerking de noodzakelijke middelen (kennis, expertise, macht en geld) worden 
gebundeld. De mate waarin overheden daartoe in staat zijn laat zich aanduiden als 
organiserend vermogen. 

                                                  

128 TOPS, HENDRIKS, o.c., 2002. 
129 TOPS, CORNELISSEN, o.c., 2006. 
130 VAN DEN BERG, L., BRAUN, E., VAN DER MEER, J., Metropolitan Organising Capacity: Experiences with 
Organising Major Projects in European Cities, Aldershot: Ashgate, 1997; VAN DEN BERG, L., VAN DER 
MEER, J., POL, P., Organising Capacity and Social Policies in  European Cities, In: Urban Studies, 2003, 40, 
10, pp.1959–1978. 
131 VAN DEN BERG, VAN DER MEER, POL, o.c., 2003, p.1961. 
132 VAN DEN BERG, L., BRAUN, E., OTGAAR, A., Organiserend vermogen in perspectief. European Institute 
for Comparative Urban Research (EURICUR), 18 oktober 2002. 
133 VAN TWIST, M.J.W., KORT; M.B., TIMMERMAN, M., Organiserend vermogen in de grote stad. 
Eindrapport. Stip-studie in opdracht van NWO en het Kenniscentrum Grote Steden, Nijmegen/Den Haag, 
2004, p.16. 
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De ontwikkeling van een stad is volgens de aanhangers van dit model afhankelijk van 
vier onderling afhankelijke factoren die door de actoren zelf te beïnvloeden zijn en drie 
soorten contextfactoren134. De eerste factoren zijn leiderschap om processen en 
projecten te managen, een duurzaamheidsvisie waaraan strategieën en projecten 
kunnen worden gekoppeld, strategische netwerken die noodzakelijk zijn om beleid 
succesvol te ontwikkelen en te implementeren, en een draagvlak dat door interne en 
externe communicatie wordt versterkt. De contextfactoren betreffen ruimtelijk-
economische, socio-culturele en politiek-bestuurlijke aspecten. Dit sluit deels aan bij de 
theorie over ‘institutional thickness’ die Amin & Thrift midden jaren ’90 ontwikkel-
den135. Het model van Van den Berg et al. isoleert evenmin de stedelijke vraagstukken 
op ruimtelijk vlak en tracht dus de ‘the territorial trap’ te vermijden die we bij de urban 
regime theory en de growth machine theory terugvinden. Stedelijke problemen en 
potenties kunnen en mogen dus niet worden verengd tot de stadsgrenzen of de 
overheidsstructuren van de stad zelf136. Deze theorie heeft ook een duidelijk normatief 
uitgangspunt met betrekking tot de doelen van een stadsbestuur. Stedelijke duurzaam-
heid wordt expliciet naar voor geschoven inclusief een verwijzing naar de definitie van 
duurzame ontwikkeling uit het Brundtland-rapport ‘Our Common Future’: “duurzame 
ontwikkeling is een ontwikkeling die voorziet in de behoeften van de huidige generatie zonder de 

behoeften van de toekomstige generaties in gevaar te brengen”137. Van den Berg benadrukt 
vooral de sociale component in zijn bijdragen138. Zij het in de marge, maar Van den 
Berg plaats zijn ‘organising capacity model’ ook in een vrij rationeel besluitvormings-
model, “the entire process from the identification of certain needs, through the development of 
strategies and policy, to the implementation of the policy and the monitoring of the results”139. 
Wel is er het besef dat de hierboven vermelde contextfactoren medebepalend zijn voor 
de mogelijkheden en beperkingen140. 
 
Het model inzake organiserend vermogen vertoont vrij veel overlap met de theorie 
inzake ‘vitale coalities’. Ook hier staat de ‘power of social production’ centraal en zijn 
samenwerkingsverbanden, netwerken of coalities nodig om stedelijke ontwikkelingen 
te beïnvloeden. Problemen moeten door het stadsbestuur, weliswaar in een 
netwerkcontext, daadkrachtig worden opgelost en kansen laat men niet liggen. Een 
verschil is hier de nadruk op de pro-actieve werking van het stadsbestuur, alsook het 
bredere kader dat dit model hanteert. Er wordt immers rekening gehouden met enkele 
essentiële contextfactoren. Opvallend is ook dat de theorie rond ‘organiserend 

                                                  

134 VAN DEN BERG, VAN DER MEER, POL, o.c., 2003, pp.1961-1964. 
135 AMIN, A., THRIFT, N., Living in the global. In Amin, A., Thrift, N. (ed.), Globalization, institutions, and 
regional development in Europe. Oxford: Oxford University Press, 1994, pp.1-19; AMIN, A., THRIFT, N., 
Globalization, institutional ‘thickness’ and the local economy. In: HEALEY, P., CAMERON, S., DAVOUDI, 
S., GRAHAM, S., MADANI-POUR, A. (ed.), Managing cities: the new urban context. London: Wiley, 1995, 
pp.91-108. 
136 VAN TWIST, KORT, TIMMERMAN, o.c., 2004, p.17. 
137 WCED, Our Common Future, United Nations World Commission on Environment and Development, 
London: Oxford University Press, 1987. 
138 VAN DEN BERG, BRAUN, OTGAAR, o.c., 2002; VAN DEN BERG, VAN DER MEER, POL, o.c., 2003. 
139 VAN DEN BERG, VAN DER MEER, POL, o.c., 2003, p.1961;  
140 VAN TWIST, KORT, TIMMERMAN, o.c., 2004, p.18. 
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vermogen’ niet aanstuurt op duurzame relaties, maar streeft naar stedelijke 
duurzaamheid. 
 

3.4.4.   Duiding van/via politiek-geografische theorieën 

Naar verklaringen 

 
Meer dan in de voorheen behandelde theorieën, focussen de politiek-geografen die in 
dit onderdeel aan bod komen op verklaringen voor trends inzake urban governance. 
Bovendien beperkt hun analyse zich niet tot veranderingsprocessen rond de 
‘destatization’ van het politieke systeem, dus op de vorming van wat we ‘urban 
governance networks’ hebben genoemd, maar krijgen ook ‘denationalization’ en 
‘internationalization’ de nodige aandacht (cf. hoofdstuk 1, deel 1.2.3).  In hun analyses 
krijgen ook stadsprojecten een plaats. Zo stellen onder meer MacLeod & Goodwin dat 
de groei van interventies van buitenaf en ‘urban entrepreneurialism’ niet louter mogen 
worden verklaard door een uitholling van de staat141. Ook dient rekening te worden 
gehouden met de complexe samenhang van economische, sociale en politieke krachten 
op de verschillende schaalniveaus, zowel in ruimte als tijd142. Met andere woorden, 
politiek-geografische benaderingen pleiten (ook) voor een meerschalige analyse en een 
grondig onderzoek naar de rol en invloed van de (nationale) overheid. In hun 
zoektocht naar verklaringen blijven ze niet hangen bij traditionele economische 
theorieën (vaak de evolutie van Fordisme naar post-Fordisme), maar maken ze niet 
zelden gebruik van regulatietheorieën143. Bij dit alles is maatwerk nodig aangezien de 
trends inzake ‘destatization’, ‘internationalization’ en ‘denationalization’ niet 
generaliseerbaar en absoluut zijn144.  
 
Dat de overheid volgens bepaalde politiek-geografen meer is dan enkel een onderdeel 
van het ‘urban governance network’, trachten we duidelijk te maken aan de hand van 
Jessop’s ‘strategic-relational approach’. Nadien lichten we – min of meer verweven met 
Jessop’s benadering – het pleidooi voor meerschaligheid toe. 

Jessop’s strategic-relational approach  

 
In deze ‘neo-Gramscian state theory’ ligt de nadruk op hoe politiek, intellectueel en 
moreel leiderschap wordt bepaald door een complex samenspel van instellingen, 
organisaties en krachten145. De eenheid die de overheid (‘state’) bezit kan niet worden 
gegarandeerd, maar is telkens het gevolg van vrij unieke ‘politieke projecten’. Dit 
                                                  

141 MACLEOD, GOODWIN, o.c., 1999, pp.514-518. 
142 PECK, J., Moving and shaking: business elites, state localism and urban privatism. In: Progress in Human 
Geography, 1995, 19, pp.16–46. 
143 GOODWIN, M., PAINTER, J., Concrete research, urban regimes, and regulation theory. In: LAURIA, M. 
(ed.), Reconstructing regime theory: regulating urban politics in a global economy. London: Sage, 1997, pp.13-29. 
144 Cf. hoofdstuk 1 (deel 1.2.3); MACLEOD, GOODWIN, o.c., 1999, p.506. 
145 JESSOP, B., A neo-Gramscian approach to the regulation of urban regimes: accumulation strategies, 
hegemonic projects, and governance. In: LAURIA, M., (ed.), Reconstructing urban regime theory. London: 
Sage, 1997, p.52. 
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betekent dat er verschillende potentiële overheidssystemen zijn en dat “state-building is 
not a once-and-for-all process but is constantly reiterated within specific but variable 

institutional [and spatial] limits”146. Om de ontwikkeling van politieke projecten te 
analyseren, bouwt Jessop voort op het werk van Poulantzas en Foucault en stelt hij dat 
de overheid moet worden gezien als een ‘sociale relatie’, als de plaats, de generator en 
het product van ‘state strategies’. Met deze overheadsstrategieën bedoelt hij “a pattern 
of intervention in the economy and society which (a) favors the course of a particular 

accumulation strategy and the flow of material benefits to the requisite social base; and (b) 

constructs forms of representation that systematically favor the access of the key sectors and 

social groups to sites of political and economic power”147. Deze strategieën hebben bijgevolg 
betrekking op de selectieve relaties en netwerken die de overheid op- en uitbouwt met 
specifieke groepen en netwerken uit de maatschappij. Ze zijn erop gericht hegemonie 
of controle te verwerven over vormen van regulatie en accumulatie. Met andere 
woorden, deze benadering toont ook hoe macht voortkomt in en door de interactie 
tussen de institutionele overheidsvorm en de veranderende politieke krachten. Die ene 
wil de andere gebruiken en vormen in zijn voordeel148. De (macht van de) overheid is 
dus niet weg te denken bij multi-level governance, wel is hun rol veranderlijk. ‘State 
strategies’ onderscheidt Jessop van ‘state projects’ (‘overheidsprojecten’) die hij 
omschrijft als producties van institutionele aard zoals decentralisatie of een nationale 
eenheidscampagne149. Via dergelijke projecten proberen overheidsactoren een bepaalde 
eenheid, cohesie en coherentie uit te stralen, afgestemd op een gezamenlijke agenda.  

Pleidooi voor meerschalige analyse 

 
Hoewel het belang van meerschaligheid ook in enkele andere onderzoeksdomeinen 
wordt aangeraakt, pleiten heel wat politiek-geografen er zeer expliciet voor om steden 
niet te benaderen als afgesloten statische en onveranderlijke territoriale eenheden, 
zeker niet in onderzoek rond ‘urban governance networks’150. Willen we een ‘territorial 
trap’ vermijden dan mogen we een stedelijke of nationale overheid niet enkel zien als 
een vaststaand en gesloten institutioneel en bestuurlijk niveau, maar tegelijkertijd als 
een politiek-geografische schaal, een arena waarin sociale en ruimtelijke machts-
verhoudingen een voorlopig ankerpunt vinden, waarin zij tot instituties uitkristal-
liseren151. De notie van ‘state’ (overheid) kan nog wel gebruikt worden voor de 
specifieke formele vorm van een institutionele schaal waarvan we afhankelijk zijn, als 
een ‘space of dependence’, maar deze notie schiet echter tekort voor een socio-politieke 

                                                  

146 JESSOP, B., State theory: putting capitalist states in their place. Cambridge: Polity Press, 1990, p.268. 
147 JESSOP, B., Regulation theory, post-Fordism, and the state: more than a reply to Werner Bonefeld. In: 
Capital and Class, 1988, 34, pp.159; MACLEOD, GOODWIN, o.c.,1999, p.516. 
148 MACLEOD, GOODWIN, o.c.,1999, p.523. 
149 DEBRUYNE, o.c., 2007, p.41. 
150 SWYNGEDOUW, E., Neither global nor local: Glocalisation and the politics of scale. In: COX, K., Spaces 
of Globalization. Reasserting the power of the local., Guilford Publications, New York, 1997, pp.137-166; COX, 
K., Spaces of dependence, spaces of engagement and the politics of scale, or: looking for local politics. In: 
Political Geography, 1998, 17, 1, pp.1-23; MACLEOD, GOODWIN, o.c.,1999; BRENNER, N., Globalisation as 
Reterritorialisation: The Rescaling of Urban Governance in the European Union. In: Urban Studies, 2004, 36, 
3, pp.431–451; JESSOP, B., Liberalism, Neoliberalism, and Urban Governance: a State-Theoretical 
Perspective. In: Antipode, 2002, 34, 3, pp.452-472. 
151 SWYNGEDOUW, o.c., 1997, pp.153-155. 
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interpretatie van de staat als een ‘space of engagement’152. Hier komt de schaal tot 
stand in een proces waar een veelheid aan actoren een rol spelen. Kortom, schaal mag 
niet herleid worden tot een vaste ruimtelijke categorie of een vast ‘niveau’ in een 
verticale orde van niveaus153. 
 
De dominantie van één bepaalde schaal binnen een politiek systeem, bijvoorbeeld de 
nationale schaal, zien bepaalde auteurs als het sociaal product van wisselende machts-
verhoudingen, dus van een strijd om de macht door allerhande actoren154. Diegenen 
die controle hebben over de schaal (‘scale’) proberen hun machtspositie te behouden 
om zo controle te (blijven) hebben over interessante investeringen op bepaalde 
plaatsen (‘place’) en binnen ruimtes (‘space’), in casu in de stad. Nieuwe sterke actoren 
en/of nieuwe allianties tussen sociale groepen kunnen hier wel tegen in gaan wat kan 
leiden tot veranderende machtsconfiguraties en een herschaling van de macht. “Spatial 
scales are perpetually redefined, contested, and restructured”155. Bijgevolg is er dan ook geen 
sprake van een vaststaande hiërarchie van schalen, laat staan een top-down 
hiërarchie156. Collinge vatte dit alles – zoals reeds in de introductie gesteld – samen 
onder de noemer ‘the relativization of scales’157. 
 
Zoals in hoofdstuk 1 is aangegeven wijzen bepaalde politiek-geografen op het 
wegglijden van de nationale soevereiniteit158. Beleidsverantwoordelijkheid en bestuurs-
mechanismen zouden – in de context van voortschrijdende economische globalisering 
en als antwoord op de crisis van het Keynesiaanse-Fordistische systeem – onder meer 
sterk worden ingeschaald (‘gedownscaled’) naar een stedelijke schaal159. Plaatsen in 
steden worden bijgevolg ‘entrepreneurial landscapes’ of ‘profitable places’. Deze 
herschaling maakt deel uit van een proces dat we reeds duidden met de concepten 
‘glocalisatie’ en ‘glurbanization’ (cf. hoofdstuk 1, deel 1.1). Kortom, de nationale 
overheid is dus niet meer de enige dominante schaal van regulatie. Er zijn meerdere 
schalen (vb. stedelijke, regionale, nationale, Europese,…) die met elkaar verweven en 
in permanente evolutie zijn, en samen een ‘scalar assemblage’ (of ‘multi-level 
omgeving’) vormen. Een aanzienlijk aantal auteurs blijven echter wel de nationale staat 
als een cruciale variabele beschouwen in het scheppen van een context voor, en zelfs in 
het actief vormen van het stedelijke institutioneel apparaat160. 
 

                                                  

152 COX, o.c., 1998. 
153 DEBRUYNE, o.c., 2007, pp.27 en 33. 
154 SWYNGEDOUW, o.c., 1997, p.155; DEVOS, C., Machtsrelevantie van multi-level structuren: een 
algemene verkenning. In: Res Publica, 2001, 1, pp.81-101; BRENNER, o.c., 2004, p.9; DEBRUYNE, o.c., 2007, 
pp.33-34. 
155 SWYNGEDOUW, o.c., 1997, p.141. 
156 Waarbij bijvoorbeeld de lokale schaal uitvoert wat de globale schaal dicteert. Brenner noemt dit het 
matroucka-model. BRENNER, o.c., 2004. 
157 COLLINGE, C., Spatial Articulation of the State: Reworking Social Relations and Social Regulation Theory. 
Birmingham: Centre for Urban and Regional Studies, 1996.  
158 Onder meer SWYNGEDOUW, o.c., 1997; BRENNER, o.c., 2004; MACLEOD, GOODWIN, o.c.,1999; 
HARVEY, D., The New Imperialism., Oxford, Indiana University Press, 2003. 
159 Economische globalisering zou daarnaast ook voor een herschaling van de nationale staat naar boven 
toe zorgen waardoor dus ook internationale instellingen aan macht winnen (supranationale schalen). Cf. 
hoofdstuk 1 (deel 1.1). 
160 Cf.  MACLEOD, GOODWIN, o.c.,1999; DEVOS, o.c., 2001; JESSOP, o.c., 2002. 
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3.5.   FOCAL ACTOR: URBAN GOVERNMENT INSTITUTIONS MATTER?  

3.5.1.   Inleiding: het institutionele verhaal inzake Vlaamse stadsbesturen 

Hoewel dit deel van een andere orde is, bouwt het voort op benaderingen die de 
positionele en institutionele dimensie van macht vooropstellen. De instituties van onze 
‘focal actor’ mogen echter in onze analyses niet worden verengd tot de formeel-legale 
structuren en de actoren die daaraan verbonden zijn, maar ook normen, waarden, 
gedragspatronen, regels, discours, etc. moeten daarbij in rekening worden genomen. 
De eerste, enge invalshoek bestempelt men in de literatuur als ‘old institutionalism’161, 
hoewel deze nog steeds zijn nut bewijst op macroniveau162. Wanneer de rol van 
instituties op een meso- en microniveau worden bestudeerd gebruikt men het begrip 
‘neo-institutionalisme’163. Op mesoniveau kunnen we een onderscheid maken tussen 
historisch en normatief neo-institutionalisme164. Volgens de eerste benadering spelen 
vooral historische factoren een rol bij verandering, vaak aangeduid met ‘path 
dependency’, volgens de laatste benadering oefenen de normen of ‘conventional 
beliefs’ die aanwezig zijn in een organisatie een sterke invloed uit. Beiden beklemtonen 
de impact van allerlei organisatiepatronen en -routines (vb. verkokerde manier van 
werken of politiek-ambtelijke relaties, cf. infra, deel 3.5.5). Het microniveau verwijst in 
sterke mate naar het rationele en sociologische neo-institutionalisme waarbij de rol, de 
inschatting en het gedrag van individuen in veranderingsprocessen centraal staan165. 
Volgens de rationele benadering weegt hier het gedrag door van individuen die 
telkens streven naar eigenbelang en nutsmaximalisatie (cf. hoofdstuk 2, deel 2.2.2). De 
sociologische benadering vertrekt vanuit het sociaal-constructivisme en stelt dat 
instituties voortvloeien uit interactieprocessen die samen de ‘frames of meaning’ 
vormen (cf. hoofdstuk 2, deel 2.3.2). Wij volgen auteurs die de verschillende 
benaderingen op de drie verschillende niveaus niet tegenover elkaar stellen, maar als 
complementaire invalshoeken beschouwen166. 
 

                                                  

161 Tot de jaren ’70 had men in sociologisch en politicologisch onderzoek vooral aandacht voor de formele 
kenmerken van instellingen (vb. de interne structuur en soms ook de relatie met andere formele 
eenheden). Dit ‘old institutionalism’ was vooral prescriptief.  
162 STEYVERS, K., REYNAERT, H., BLOCK, T., Team Work or Territorial War? Assessing the Introduction 
of a Management Team in Local Government: the Flemish region of Belgium. In: Public Management 
Review, 2009 (accepted). 
163 Deze trend kende zijn opgang vanaf de jaren ’80. DIMAGGIO, P., POWELL, W., The iron cage revisited: 
institutional isomorphism and collective rationality in organizational fields. In: American Sociological 
Review, 1983, 48, pp.147-160; Cf. ook HALL, P., TAYLOR, R., Political Science and the Three New 
Institutionalisms. In: Political Studies, 1996, 44, 4, pp.936-957; SELZNICK, P., Institutionalism ‘Old’ and 
‘New’. In: Administrative Science Quarterly, 1996, 41, pp.270-277; PETERS, G., Institutional Theory in Political 
Science. The ‘New Institutionalism’. London: Continuum, 2001; LAMMERS, C.J., MIJS, A.A., VAN NOORT, 
W.J., Organisaties vergelijkenderwijs. Ontwikkeling en relevantie van het sociologische denken over organisaties. 
Utrecht: Het Spectrum, 2000, pp.398-421. 
164 STEYVERS, REYNAERT, BLOCK, o.c., 2009. 
165 Ibidem. 
166 Dergelijke verwevenheid wordt aangeduid met ‘institutional interactionism’. Cf. STEYVERS, 
REYNAERT, BLOCK, o.c., 2009; LOWNDES, V., WILSON, D., Balancing Revisability and Robustness? A 
New Institutionalist Perspective on Local Government Modernisation. In: Public Administration, 81, 2, 
pp.275-298. 
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Waar we in onze analyses min of meer de verschillende niveaus in rekening brengen 
(cf. ook afbakening in hoofdstuk 1, deel 1.3.2), ligt de focus in dit hoofdstuk op het 
formeel-legale macro-verhaal van politieke en ambtelijke organen in Vlaamse steden 
zoals het college, de gemeenteraad, het managementteam, ambtelijke departementen 
en diensten, het OCMW, intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, autonome 
gemeentebedrijven, etc. Waar zinvol en mogelijk gaan we wel kort in op bepaalde 
organisatiepatronen en cultuurelementen die mee het bredere kader vormen voor 
beslissingsmacht in Vlaamse steden. 
 

3.5.2.   Het klassieke representatieve model en verkiezingstheorieën 

Alvorens in te gaan op de structuren (en de culturen) van de politieke organen in 
Vlaamse steden, willen we nog kort schetsen hoe leden van deze organen hun politieke 
mandaat verkrijgen. 
 
In Europa overheerst het klassieke representatieve model dat (deels) voortbouwt op 
het principe van lekenbestuur. De burgers kiezen vertegenwoordigers die in hun naam 
beleid voeren. In Vlaamse steden en gemeenten gebeurt dat via gemeenteraads-
verkiezingen die in principe om de zes jaar plaatsvinden en die de gemeenteraden 
samenstellen. Dit wordt beschouwd als het belangrijkste formele lokale machtsver-
wervingsproces167. Hier evalueren burgers immers de voorbije legislatuur, worden de 
krachtsverhoudingen tussen de politieke partijen uitgetekend, wordt mee bepaald 
welke (brede) beleidsopties een maatschappelijk draagvlak hebben, wie politiek 
verantwoordelijk wordt voor de uitvoering ervan, etc. Deze verkiezingen zijn 
opgebouwd uit verschillende machtsmomenten die in logische interrelatie met elkaar 
staan. Dewachter stipuleert hier verschillende momenten168. Voor de eigenlijke verkie-
zingen is er de verkiezingsgestalte. In brede zin verwijst dit naar de maatschappelijke 
context waarbinnen het verkiezingsproces gestalte krijgt. In enge zin verwijst die 
verkiezingsgestalte naar factoren die dichter bij het eigenlijke verkiezingsproces liggen: 
de partijen en de kandidaten (personeel)169 en de strijdpunten en de gevoerde 
propaganda (programma). Na het personele en inhoudelijke spel van de verkiezings-
gestalte is het tijd voor de beslissing van de kiezer. In ons land is er een opkomstplicht 
voor diegenen die op de kiezerslijst staan. Dat zorgt ervoor dat globaal genomen 90% 
van de kiezers zijn stem geldig uitbrengt bij gemeenteraadsverkiezingen170. Eens de 
krachtsverhoudingen tussen de partijen zijn bepaald belanden we bij de laatste fases: 
de interpretatie van de verkiezingsuitslag en de vorming van de bestuursmeerderheid.  

                                                  

167 REYNAERT, H., STEYVERS, K., De gemeenteraadsverkiezingen als lokaal machtsverwervingsproces in 
Vlaanderen. In: DEVOS, C., GAUS, H. (eds.), Schijn of scharnier? Politiek in de jaren ’90. Gent: Academia 
Press, 2004, pp.1-46.  
168 DEWACHTER, W., Rustige gemeenteraadsverkiezingen op 11 oktober 1970: ongelijke politieke 
participatie en besluitvorming. In: Res Publica, 1973, 5, pp.839-858; STEYVERS, K., REYNAERT, H., De 
gemeenteraadsverkiezingen als brandpunt van de lokale representatieve democratie. In: REYNAERT, H., 
De kerktorenpolitiek voorbij? Lokale politiek in Vlaanderen. Brugge: Vanden Broele, 2007, pp.87-111. 
169 Hoewel lokale lijsten aan de gemeenteraadsverkiezingen een plaatselijk tintje geven, blijkt uit 
onderzoek dat nationale partijen steeds meer vaste voet aan de lokale grond hebben. STEYVERS, 
REYNAERT, o.c., 2007, pp.92-93. 
170 STEYVERS, REYNAERT, o.c., 2007. 
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Burgers hebben in bovenstaand model dus een zekere impact en controle op politici (in 
de literatuur vaak aangeduid met ‘electoral accountability’)171. Volgens nogal wat 
verkiezingstheorieën172 trachten verkozen politici voornamelijk tegemoet te komen aan 
de wensen van een grote groep (potentiële) kiezers en/of hun (politieke) achterban 
omdat ze ook in een volgende legislatuur hun macht en job wensen te behouden. Om 
verkiezingen te winnen voeren ze bijgevolg vaak een beleid met zichtbare of 
opvallende acties zoals het realiseren van fysiek-ruimtelijke stadsprojecten, meestal op 
plaatsen waar de politicus steun nodig heeft of juist op plaatsen die weinig commotie 
veroorzaken. Kortom, verklaringen voor beleidskeuzes dienen volgens verkiezings-
theorieën gezocht te worden in beweegredenen rond herverkiezing en machtsbehoud. 
Wat de meerderheid van het kiespubliek wenst is bijgevolg cruciaal. De macht van de 
grote getallen krijgt in deze benadering dus een centrale plaats173. Daarnaast kan er ook 
strijd zijn om een symbolisch belangrijk deel van het kiespubliek. Wetende dat een 
bepaalde achterban tot op zekere hoogte verworven blijft, gaan politici dan berekende 
risico’s nemen om dit symbolisch deel achter hen te krijgen. 
 
Dit neigt ook naar (neo-)corporatisme en klassieke ‘machine politics’ waar kandidaten 
worden ondersteund om bij electoraal succes de rollen om te draaien (cf. supra, deel 
3.4.3). Verkozen politici beschikken immers volgens dergelijke benaderingen over dé 
machtsmiddelen (vb. wetten stemmen, projecten laten uitvoeren, instituties 
controleren, figuren benoemen, etc.), maar hebben de steun van belangengroepen 
nodig om ver- of herkozen te worden. Het is bijgevolg belangrijk te beschikken over 
goede netwerken en relaties (i.c. van machtige of bekende actoren binnen de stad, maar 
ook op andere beleidsniveaus). Belangengroepen bepalen dan heel sterk electorale 
keuzes, kunnen oproepen om al dan niet voor bepaalde politieke partijen of figuren te 
stemmen, geven mee vorm aan programma’s van sommige partijen, bepalen min of 
meer de agenda, etc.174 
 

3.5.3.   Politieke organen in Vlaamse steden 

Het hierboven beschreven representatieve model staat in heel wat Europese landen 
onder druk, niet in het minst ‘de hoeksteen’ van dit model, zijnde de gemeenteraad175. 
Ook in België dat vanuit vergelijkend intrabestuurlijk perspectief tot het ‘collective 
model’ behoort176. In dit onderdeel overlopen we kort de belangrijkste klassieke 
politieke ‘government’-instituties van het lokale bestuursniveau in Vlaanderen: de 

                                                  

171 JONES, B., Bureaucrats and Urban Politics: Who Controls? Who Benefits? In: JUDGE, D., STOKER, G., 
WOLMAN, H., (eds.), Theories of Urban Politics. London, Sage, 1995, p.74. 
172 Zie ‘electoral theories’ in JUDGE, STOKER, WOLMAN, o.c., 1995. 
173 BECKER, U. (red.), Maatschappij, macht, Nederlandse politiek, Amsterdam: Het Spinhuis, 1991.  
174 DEVOS, o.c., 2008, pp.206. 
175 BLOCK, T., DE CEUNINCK, K., REYNAERT, H., e.a., De lokale macht in Vlaanderen ontbloot. In: 
Devos, C., Vos, H. (red.), Over de dynamiek van de politiek. Een kwarteeuw politieke machtsverschuivingen. Gent: 
Academia Press, 2007, p.45. 
176 MOURITZEN, P.E., SVARA, J., Leadership at the Apex: Politicians and Administrators in Western Local 
Governments. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 2002. 
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gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen. De functie van de 
burgemeester wordt ook apart toegelicht gezien de groeiende impact van dit ambt. 

Gemeenteraad  

 
De gemeenteraad is in de meeste Europese landen theoretisch gezien de hoeksteen van 
de lokale democratie en het hoogste politieke lichaam op lokaal niveau. Dit zou 
moeten betekenen dat die raad over ruime autonomie beschikt in het kader van de 
bevoegdheden die ze uitoefent. Dit moet echter genuanceerd worden. Verkozen leken 
ervaren grote moeilijkheden om hun traditionele interne (kaderstellend, controlerend) 
en externe (volksvertegenwoordigend) kerntaken waar te maken177. Internationale 
literatuur wijst erop dat dit fenomeen zeer uitgesproken is in een stedelijke context 
waar een klein clubje amateur-politici de sterk geprofessionaliseerde, gefragmenteerde 
en complexer wordende bestuursomgeving nog minder gemakkelijk meester kan178. 
Het betreft een evolutie die zich voordoet in vrijwel alle Europese steden, al toont 
verkennend comparatief onderzoek een groot verschil in de snelheid waarmee, de 
mate waarin en de vorm waaronder dit gebeurt179.  
 
Ook in Vlaamse steden draagt formeel-legaal de gemeenteraad de eindverantwoorde-
lijkheid, maar omdat het bestuurlijke zwaartepunt feitelijk bij het college van 
burgemeester en schepenen ligt (cf. infra), stelt die eindverantwoordelijk in de praktijk 
niet veel voor. Dit zou in sterke mate te wijten aan de evolutie van een formeel 
monistisch naar een feitelijk dualistisch gemeentelijk bestel180. Centraal hierbij staat de 
verhouding tussen de gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen. In 
een monistisch bestel heeft de gemeenteraad zowel het regelgevend als het bestuurlijk 
primaat. Controle van de gemeenteraad op het college is dan van minder groot belang 
aangezien de raad zelf aan de touwtjes trekt. Hoewel nauwelijks of geen onderzoek 
naar de macht van gemeenteraden in Vlaanderen voorhanden is, zien we in de praktijk 
echter dat de raad heel wat bevoegdheden (zowel bestuurlijk als regelgevend) aan het 
college delegeert en hun macht meer en meer beperkt blijft tot het legitimeren van wat 
al door anderen is beslist. 

College van burgemeester en schepenen 

 
In Vlaamse steden bestaat het college van burgemeester en schepenen uit de burge-
meester, de schepenen en eventueel de voorzitter van de raad voor maatschappelijk 
welzijn (OCMW). De schepenen worden door de gemeenteraad onder de raadsleden 
verkozen voor een periode van zes jaar. Wie precies schepen wordt hangt sterk af van 
                                                  

177 HANSEN, K., Local Councillors: Between Local ‘Government’ and Local ‘Governance’. Public 
Administration, 2001, 79, 1, pp.105-123; BLOCK, T., DE CEUNINCK, K., REYNAERT, H., e.a., o.c., 2007, 
pp.45-47. 
178 GABRIEL, O., HOFFMANN-MARTINOT, SAVITCH, H., (eds.), Urban Democracy. Opladen: Leske + 
Budrich, 2000; HAUS, M., HEINELT, H., STEWART, M., (eds.), Urban Governance and Democray. Oxon: 
Routledge, 2005.  
179 LE GALÈS, P., European cities: social conflicts and governance. Oxford: Oxford University Press., 2002.  
180 VANDEN DAELE, L., De gemeenteraad. In: REYNAERT, H., De kerktorenpolitiek voorbij? Lokale politiek in 
Vlaanderen. Brugge: Vanden Broele, 2007, pp.131-139. 
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de coalitievorming, onderhandelingen en partijpolitiek181. Het college – formeel-legaal 
en letterlijk een collegiaal orgaan – is verantwoordelijk voor het dagelijks politieke 
bestuur van de gemeente. Het is verantwoordelijk voor de beleidsontwikkeling en de 
controle en het toezicht op de administratie. Door de toenemende bureaucratisering en 
complexiteit van de lokale politiek zou het college – ten koste van de gemeenteraad – 
steeds meer impact hebben op besluitvormingsprocessen. Uit wetenschappelijk 
onderzoek blijkt ook een politieke professionalisering van deze uitvoerende 
mandaten182. We zien dus in de praktijk een relatieve professionele dominantie van 
uitvoerende mandatarissen. 
 
Het college is in de eerste plaats een uitvoerend orgaan. Het heeft formeel-legaal geen 
algemene bevoegdheden maar moet de bevoegdheden uitvoeren die haar zijn toever-
trouwd door de gemeenteraad of door andere wettelijke en decretale bepalingen183. Ten 
eerste zijn er de taken van gemeentelijk belang die vooral betrekking hebben op de 
beleidsvoering. Zo is het college samen met de gemeenteraadsleden verantwoordelijk 
voor de voorbereiding van de hoofdlijnen van het beleid. Ten tweede heeft het college 
ook taken van algemeen belang of medebewindstaken. Het moet zorgen dat bepaalde 
wetten, decreten, reglementen en besluiten van de federale, Vlaamse of provinciale 
overheden worden uitgevoerd. In het algemeen gaat het over een zeer gevarieerd 
pakket (vb. het samen met leidende ambtenaren opstellen van een strategische plan, 
het uitwerken, opvolgen en evalueren van verzelfstandiging, het voeren van een 
personeelsbeleid, het vormgeven aan financieel en communicatiebeleid, etc.). Hoe een 
schepencollege in de praktijk kan samenwerken met het ambtelijk apparaat komt 
verder aan bod. 

Burgemeester 

 
Waar de burgemeester in eerste instantie een soort toezichthouder was van de centrale 
overheid in de gemeente, evolueerde de functie geleidelijk aan tot zowat het belang-
rijkste lokaal politiek mandaat in de meeste Vlaamse steden en gemeenten184. 
Overlopen we de selectiestappen, dan wordt een burgemeester eerst min of meer 
aangeduid door de politieke partijen, vervolgens moet de kiezer zijn verdict 
uitspreken, dan dragen de verkozenen van de gemeenteraad (i.c. de meerderheid) een 
kandidaat-burgemeester voor185, waarna tot slot een centrale benoeming plaatsvindt. 
Deze laatste stap moet vandaag veeleer in puur formele termen begrepen worden. Het 
burgemeesterschap wordt eigenlijk echt toebedeeld bij de vorming van de bestuurs-
meerderheid in de gemeente186. 

                                                  

181 VANDEN DAELE, L., Het college van burgemeester en schepenen. In: REYNAERT, H., De 
kerktorenpolitiek voorbij? Lokale politiek in Vlaanderen. Brugge: Vanden Broele, 2007, pp.141-148. 
182 REYNAERT, H., STEYVERS, K., VERLET, D., Van dorpsfiguur tot eerstelijnsbestuurder. De lokale 
politieke elite in Vlaanderen na 1945. In: FIERS, S., REYNAERT, H., Wie zetelt? De gekozen politieke elite in 
Vlaanderen doorgelicht. LannooCampus, Leuven, 2006, pp.52-53. 
183 VANDEN DAELE, o.c., 2007, pp.143-144. 
184 ACKAERT, J., De rol van de burgemeester. In: Res Publica, 1997, 1, pp.27-32. 
185 Een benoeming buiten de raad is mogelijk, maar eerder uitzonderlijk. 
186 STEYVERS, K., De burgemeester: van regent tot eerste gemeenteburger. In: REYNAERT, H., De 
kerktorenpolitiek voorbij? Lokale politiek in Vlaanderen. Brugge: Vanden Broele, 2007b, pp.149-162. 
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Burgemeesters zijn belangrijke sleutelfiguren in de politieke instituties van het lokale 
bestuur187. Zo is de burgemeester altijd voorzitter van het college van burgemeester en 
schepenen en meestal ook van de gemeenteraad. Als spil van dat gemeentebestuur 
onderhoudt de burgemeester ook betrekkingen met andere besturen (vb. met boven-
lokale overheden, het OCMW, verzelfstandigde organisaties, etc.) en fungeert hij of zij 
als politiek verantwoordelijke voor de gemeentelijke organisatie. Een deel van zijn of 
haar bevoegdheden heeft specifiek betrekking op politieaangelegenheden. Hij is 
immers formeel hoofd van de lokale politie en voert ook politiemaatregelen uit 
 
Uit onderzoek naar rolopvattingen en taakstelling bij burgemeesters blijkt dat zij zich 
in de eerste plaats catalogeren als gemeentelijk beleidsmaker en bestuurder188. Burge-
meesters vinden het belangrijk een visie voor de eigen gemeente te ontwikkelen of 
nieuwe projecten aan te moedigen. Hierbij is hij of zij in de feiten niet zelden lobbyist 
om investeringen en projecten naar de gemeente halen. Door een cumulatie van 
politieke mandaten doen zich immers niet zelden opportuniteiten voor.  
 

3.5.4.   De stedelijke administratie in Vlaanderen 

Overlappende rollen en ambtelijke rationaliteit 

 
Binnen een stadsbestuur wordt beleid niet alleen bepaald door politici. Ook de 
stedelijke administratie drukt zijn stempel min of meer op beleidsbeslissingen. Waar in 
theorie democratisch verkozen politici de beleidsdoelstellingen bepalen en evalueren, 
nemen ambtenaren de voorbereiding en uitvoering daarvan voor hun rekening. Dit 
‘overhead democracy model’189 moeten we echter nuanceren. In de praktijk overlappen 
de rollen van politici en ambtenaren en betreden beide nu en dan elkaars terrein190. 
Waar de eersten het principe van ‘bureaucratic accountability’ soms als een vrijgeleide 
voor directe aansturing of controle interpreteren191, spelen die laatsten ook al eens een 
politieke rol. Onder meer door hun (vaak legislatuuroverschrijdende) ervaring en 
dagelijkse betrokkenheid bij de dienstverlening zijn ambtenaren cruciale actoren in het 
beleid. Toch is van een werkelijke ‘Beamtenherrschaft’ vooralsnog geen sprake. In 
vergelijking met collega’s uit andere Europese landen, schatten lokale topambtenaren 
uit Vlaanderen hun beleidsinvloed beduidend lager in. Tegelijkertijd blijken zij door de 
band genomen niet gewonnen voor het idee van een strikte rolscheiding tussen 
politiek en administratie waarin die laatste zich tot het uitvoeren beperkt. Ook wenst 
een meerderheid meer vrijheid om het beleid naar eigen inzicht uit te voeren. Wellicht 
gaat de relatieve dominantie van lokale politici (zowel t.a.v. de relaties met de centrale 

                                                  

187 BLOCK, DE CEUNINCK, REYNAERT, e.a., o.c., 2007, pp.53-54. 
188 Specifieke informatie hierover in STEYVERS, o.c., 2007b, pp.161-162; ACKAERT, o.c., 1997. 
189 Een model gebaseerd op ‘electoral accountability’ (zie boven; 3.2.2) en ‘bureaucratic accountability’ (zie 
onder). REDFORD, E., Democracy in the Administrative State. New York: Oxford University Press, 1969. 
JONES, o.c., 1995, p.74. 
190 BLOCK, DE CEUNINCK, REYNAERT, e.a., o.c., 2007, pp.57. 
191 JONES, B., Bureaucrats and Urban Politics: Who Controls? Who Benefits? In: JUDGE, D., STOKER, G., 
WOLMAN, H., (eds.), Theories of Urban Politics. London, Sage, 1995, pp.72-95.  
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overheid door de vermelde directe toegang tot het centrum als binnen de eigen 
gemeente door de spelverdelende rol in allerlei netwerken) ten koste van die 
ambtelijke handelsvrijheid192.  
 
Wel kunnen we er moeilijk omheen dat parallel met de ontwikkeling van de welvaarts-
staat de betekenis van het lokale ambtenarenkorps groeide. Van (nacht)waker over de 
veiligheid van haar inwoners verruimde de stad haar actieveld naar tal van publieke 
diensten. Het aantal ambtenaren nam dan ook toe. In vergelijking met een goede dertig 
jaar geleden is het volume arbeidsplaatsen in de hele lokale overheidssector (incl. 
OCMW, politie, intercommunales, etc.) vermenigvuldigd met factor 2,5193. Net zoals bij 
politici groeit bovendien het aantal hoger geschoolden. Dergelijke professionalisering 
samen met bepaalde decreten en impulsen van bovenlokale overheden – vaak 
beïnvloed door de ideeën rond New Public Management (zie vorig hoofdstuk) – 
zorgen niet zelden voor een toenemende ambtelijke rationaliteit, wat mogelijks tot een 
verdergaande verkokering van de organisatie kan leiden194. Nochtans is het op zichzelf 
staan van administratieve diensten en departementen een kenmerk van lokale 
administraties in Vlaamse steden en gemeenten waaraan men juist tracht te verhelpen 
door nieuwe technieken en modellen te introduceren (cf. infra).  

Ambtenarentop in Vlaamse steden 

 
In Vlaamse steden wordt de formeel belangrijkste positie binnen de stedelijke 
ambtenarij ingenomen door de stadssecretaris. Aangesteld door de gemeenteraad, 
oefent de secretaris een schakelfunctie uit tussen politiek en administratie. Simpel 
gesteld is hij personeelsdirecteur, eerste beleidsadviseur en eerste notaris van de 
gemeente195. Het verstrekken van advies gebeurt idealiter in samenspraak met het 
managementteam waarvan de secretaris hoofd is (cf. infra). Onder meer het ontwerpen 
van een strategisch meerjarenplan valt hieronder. Daarnaast woont de secretaris ook 
de vergaderingen bij van de gemeenteraad (en eventuele commissies) en van het 
college. Hij waakt er over de juridische en beleidsmatige goede gang van zaken en stelt 
er de notulen van op. Onderzoek onder zetelende gemeentesecretarissen in de jaren 
negentig toonde aan dat in België het model van de klassieke bureaucraat vaker 
voorkwam dan dat van de politieke bureaucraat196. In het eerste geval is de secretaris 

                                                  

192 Verschillen in de gepercipieerde handelsvrijheid van lokale besturen, de eenzijdige steunmobilisatie bij 
ambtelijke actoren of de persoonlijke bagage van de onderzochte topambtenaren boden geen afdoende 
verklaring voor de beperkte beleidsinvloed van lokale topambtenaren. VAN GOOL, B., Geen 
‘Beambtenherrschaft’ in de steden? De beleidsinvloed van de Vlaamse lokale topambtenarij in West-
Europees vergelijkend perspectief. In: BOUCKAERT, G., HONDEGHEM, A., JANVIER, R., DE RYNCK, F., 
BURSENS, P., (red.), Vlaanderen en/in Europa: omgaan met de Unie en vergelijkend leren. Brussel, SBOV, 2004, 
pp.129-160; Cf. STEYVERS, o.c., 2007c, pp.196-197. 
193 BLOCK, DE CEUNINCK, REYNAERT, e.a., o.c., 2007, pp.57. 
194 DE RYNCK, F., Leiderschap in stadsbesturen politiek-ambtelijke verhoudingen: een nieuwe agenda. In: 
DE RYNCK, F., WAYENBERG, E., (red.), Lokale besturen inter- en intrabestuurlijk doorgelicht. Jaarboek 2005. 
Steunpunt Bestuurlijke Organisatie Vlaanderen. Brugge: Die Keure, 2006, pp.31-48. 
195 STEYVERS, K., Lokale ambtenaren. In: REYNAERT, H., De kerktorenpolitiek voorbij? Lokale politiek in 
Vlaanderen. Brugge: Vanden Broele, 2007c, pp.194-197. 
196 PLEES, Y., LAURENT, T., The Belgian Municipal Secretary. A Manager for the Municipalities? In: 
KLAUSEN, K., MAGNIER, A., (eds.), The Anonymous Leader. Appointed CEOs in Western Local Governments. 
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eerder gericht op interne aangelegenheden van de gemeentelijke organisatie (dage-
lijkse leiding personeel, zorg voor correct juridisch verloop van het gemeentebeheer, 
eerder technische adviesverlening, etc.). In het tweede geval wordt vooral de 
beleidsadviserende rol wat ruimer geïnterpreteerd (formuleren van visie, promoten 
nieuwe projecten, zich informeren over de wensen van burgers, etc.). Toch werden de 
meeste componenten van beide modellen relatief belangrijk gevonden door het 
grootste deel van de secretarissen. Samenwerking stimuleren tussen de gemeentelijke 
diensten, het college van technisch, economisch en juridisch advies voorzien en ervoor 
zorgen dat de beschikbare middelen efficiënt werden gebruikt, beschouwden de 
onderzochte secretarissen als hun drie voornaamste taken.  
 
Naast de stadssecretaris behoort ook de stadsontvanger of financieel beheerder tot de 
top van de ambtenarij197. Ook hier vallen de aanstelling en evaluatie voor het ambt 
onder de bevoegdheid van de gemeenteraad. De stadsontvanger is de ambtelijke 
verantwoordelijke voor de gemeentelijke financiën. Zijn takenpakket kan opgedeeld 
worden al naargelang zijn verhouding tot de stadssecretaris. Daarbij is hij afwisselend 
ondergeschikt, nevengeschikt of verweven aan of met die secretaris198. Onder leiding 
van de secretaris neemt de ontvanger de financiële component van het beleidsadvies 
op zich en zorgt hij voor de boekhouding, de jaarrekeningen en het thesauriebeheer. 
Los van de secretaris heeft de stadsontvanger enkele (krediet)controlerende en 
rapporterende taken. De functies van ontvanger en secretaris zijn verweven voor wat 
betreft de (girale) betalingen van de uitgaven van de stad. Beide figuren moeten hier 
telkens hun fiat geven door ondertekening. 
 
De ruimste invulling van het ambtelijk topkader vinden we terug in het 
managementteam. Dit door het gemeentedecreet verplicht instituut bestaat enkel uit 
topambtenaren199. Naast de (adjunct-)stadssecretaris en de ontvanger kunnen ook nog 
andere personen zoals dienst- of departementshoofden er deel van uitmaken. Wie dat 
precies zijn, kan verschillen per stad of gemeente. Het is de gemeenteraad die bevoegd 
is voor de aanstelling en de evaluatie van de leden van het managementteam. Een 
belangrijk doel van het managementteam is de samenwerking tussen de voornaamste 
ambtenaren van de stad bevorderen. In die zin wordt komaf gemaakt met het 
conflictmodel tussen de secretaris en de ontvanger dat sommige steden en gemeenten 
kenmerkte200. Het team heeft vooral een monitorende rol. Die geldt in het bijzonder 
voor de beleidsadviserende taak van de ambtelijke diensten. Het managementteam 
moet zorgen voor coördinatie bij de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van het 
beleid door die diensten. Daarnaast is haar integratieve rol ook breder. Het team 
bewaakt de eenheid in de werking, de kwaliteit van de organisatie en de werking van 
de gemeentelijke diensten en de interne communicatie. Hierbij krijgt het team de 

                                                                                                                                                

Odense: Odense University Press, 1998, pp.180-186. PLEES, Y., DE LEEMANS, K., Gemeentelijke 
organisatiemodellen en modelsecretarissen? In: Vlaams Tijdschrift voor Overheidsmanagement, 1997, 2. 
Overgenomen uit STEYVERS, o.c., 2007c, pp.196-197. 
197 Bedoeling is dat de term ‘stads- of gemeenteontvanger’ wordt vervangen door ‘financieel beheerder’. 
Het takenpakket blijft nagenoeg onveranderd.  
198 STEYVERS, o.c., 2007c., pp.198-199. 
199 Cf. Gemeentedecreet, 2005, art. 96-97.  
200 STEYVERS, o.c., 2007c., pp.199-200. 
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beschikking over enkele sleutelinstrumenten waaronder het strategisch meerjarenplan. 
Het team fungeert vanuit die taakstelling idealiter als scharnier tussen de (uitvoerende) 
politieke en de administratieve organen van de gemeente. Uit enkele studies in 
Vlaamse steden en gemeenten blijkt dat het managementteam vaak de samenwerking 
aan de ambtelijke top institutionaliseert die al in vroegere praktijken op gang was 
gekomen201. Wel bleek er een grote variatie in de steden onderling en was de capaciteit 
voor strategische beleidsvorming binnen deze teams vooralsnog beperkt. De formele 
veralgemening van die samenwerking zou in de toekomst eventueel aanleiding 
kunnen geven tot een versterkte en meer autonome rol voor de ambtelijke top in het 
bijzonder voor wat haar beleidsadviserende rol betreft. 
 

3.5.5.   Politiek-ambtelijke verhoudingen in Vlaamse stadsbesturen 

Om de verhoudingen tussen lokale politici en de (top van de) ambtenarij weer te 
geven, wordt in de literatuur met betrekking tot de Vlaamse en Belgische lokale 
besturen vaak een onderscheid gemaakt tussen drie ideaaltypes202. Er is het wettelijke 
collegemodel waarin de gemeente- of stadssecretaris centraal staat. Uit onderzoek in 
enkele Vlaamse centrumsteden blijkt dat dit ‘secretarismodel’ in de praktijk niet wordt 
nagestreefd, zelfs niet door de secretarissen zelf203. In een tweede model, namelijk het 
schepenmodel, staan de schepenen centraal in een rechtstreekse relatie met ‘hun’ 
diensten en is de secretaris meer de postbus van en naar het college204. De verdeling 
van bevoegdheden tussen partijen en schepenen is hier determinerend voor de 
werking van het lokale bestuur. In Vlaamse steden zou dit model overheersen. Zo 
typeert De Rynck bij wijze van contrastwerking stadsbesturen over het algemeen als 
“vrij centralistisch aangestuurde bureaucratieën die op een vooral sectorale wijze georganiseerd 
zijn volgens de lijnen van zogenaamde beleidskokers of beleidsdomeinen […] In die 

bureaucratieën domineert het primaat van de politiek”205. In welke mate het schepenmodel 
inwerkt op de politiek-ambtelijke verhoudingen is onduidelijk. Wel toont verkennend 
kwalitatief onderzoek aan dat in Vlaamse steden een veelsoortig patroon van duo-
relaties bestaat: sterke schepen en zwak diensthoofd, zwakke schepen en sterk dienst-
hoofd, beiden sterk of beiden zwak206. Volgens De Rynck werken deze duo’s, relaties 
en verhoudingen sterk in op bijvoorbeeld het versnellen van bepaalde beleidsstromen. 
Sinds enige jaren, in het bijzonder in het gemeentedecreet van 2005, wordt sterk gepleit 
voor het zogenaamde ‘diensthoofdenmodel’ of ‘managementteammodel’. In dit derde 

                                                  

201 VALLET, N., DE RYNCK, F., Leren van en over stadsorganisaties. Rapport over de bestuurskundige en 
beleidsmatige context voor het werken met een stadsmonitor. De cases Antwerpen, Mechelen, Leuven en Oostende. 
Brussel/Gent: Vlaams Stedenbeleid/Hogeschool Gent, 2005; STEYVERS, REYNAERT, BLOCK, o.c., 2009. 
202 DE RYNCK, F., BOUCKAERT, G., Praktisch Handboek voor Gemeentebeleid. Brugge: Die Keure, 2000; 
BLOCK, T., VERLET, D., Organisatievormen op lokaal niveau. In: REYNAERT, H., De kerktorenpolitiek 
voorbij? Lokale politiek in Vlaanderen. Brugge: Vanden Broele, 2007, pp.233-238. 
203 DE RYNCK, o.c., 2006, p.32. 
204 DE RYNCK, BOUCKAERT, o.c., 2000, p.239. 
205 DE RYNCK, F., Gebiedwerking in steden. Een kader voor beleid en praktijk. In: DE RYNCK, F. (Red.), 
De stad in de wijk. Brussel: Politeia, 2008, p.8. 
206 Sterk staat hier voor personen die een duidelijke visie hebben op hun domein of sector, die weten waar 
ze naartoe willen en die een pro-actief gedrag ontwikkelen dat gericht is op het realiseren van de ambities. 
DE RYNCK, o.c., 2006, p.33. 
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model ligt de focus op het managementteam. Zoals hierboven beschreven is dit een 
beperkt collectief van leidende ambtenaren dat in onderlinge dialoog treedt en als 
collectief onderhandelt met het college als politiek collectief. Het college geeft daarbij, 
op basis van een beleidsvoorbereidende voorzet van het team, de krachtlijnen van het 
beleid aan. Ambtenaren, onder leiding van de gemeentesecretaris, worden vervolgens 
geresponsabiliseerd om deze beslissingen zo goed mogelijk uit te voeren207. Naar de 
verschillende diensten blijft direct toezicht van wezenlijk belang, in eerste instantie 
uitgeoefend door de verschillende diensthoofden. Vallet & De Rynck stellen echter dat 
in de meeste Vlaamse centrumsteden de structurele onderbouw voor de strategische 
capaciteiten op centraal niveau, om en rond de secretarissen en het managementteam, 
over het algemeen onbestaande tot zwak is208. Zoals al gemeld moeten  (voorlopig) de 
nodige kanttekeningen worden gemaakt bij de slagkracht van managementteams. 
 
Hoewel het schepenmodel nog steeds dominant is, mogen we op termijn als gevolg 
van het gemeentedecreet een sterkere groei verwachten van het managementteam-
model. In de praktijk komen deze modellen echter zelden zuiver of onvermengd voor 
en is regelmatig sprake van een ‘getemperd schepenmodel’. Dit kan verschillende 
oorzaken hebben209: het bestuursakkoord tussen de coalitiepartners functioneert als 
kader voor de verschillende schepenen en creëert min of meer een vorm van 
collegialiteit, er ontwikkelt zich vaak een sterk gepersonaliseerd leiderschap rond de 
burgemeester, op belangrijke dossiers en cruciale momenten wegen de burgemeester 
en een kernkabinet soms sterk door en moet de individuele beleidsruimte voor 
schepenen dan wijken, vooroverleg komt voor tussen de schepenen van dezelfde 
partij, politici en ambtenaren van verschillende diensten vinden elkaar soms in 
gezamenlijke initiatieven waarbij ze allemaal belang hebben, etc.  
 

3.5.6.   De multipolaire structuur van een stadsbestuur 

We vermeldden reeds dat onze focal actor alle publieke instellingen bevat waarvoor 
lokale politici verantwoordelijk zijn, dus ook verzelfstandigde agentschappen zoals 
autonome gemeentebedrijven en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (cf. 
hoofdstuk 1, deel 1.3.2). We beperken het stadsbestuur met andere woorden niet tot de 
bipolaire structuur van vele decennia terug. De Rynck & Bouckaert zagen toen een vrij 
eenvoudige organisatiestructuur met 2 polen, namelijk de gemeente en het OCMW, en 
een beperkt aantal minder belangrijke satellieten (vooral kerkfabrieken)210. Momenteel 
moeten we eerder spreken van een meer complexe multipolaire structuur met heel wat 
(types van) organisaties waarvan de autonomie sterk lijkt toegenomen en waardoor de 
sturende kracht van het gemeentelijke centrum lijkt af te nemen. Zoals in hoofdstuk 1 
aangegeven is er vooralsnog weinig wetenschappelijk onderzoek voorhanden over hoe 
en in welke mate dit stelsel van ‘interne interorganisatorische interacties’, aangevuld 
met de impact van multi-actor en multi-level governance, ingrijpt op de werking van 

                                                  

207 BLOCK, VERLET, o.c., 2007, p.236. 
208 VALLET, DE RYNCK, o.c., 2005, p.35. 
209 Gebaseerd op onderzoek in enkele Vlaamse centrumsteden. VALLET, DE RYNCK, o.c., 2005; DE 
RYNCK, o.c., 2006, p.33. 
210 DE RYNCK, BOUCKAERT, o.c., 2000, p.235; BLOCK, VERLET, o.c., 2007, p.231. 
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lokale besturen in Vlaanderen. Onderstaande paragrafen laten zien dat steeds dezelfde 
voordelen (i.c. meer efficiëntie en effectiviteit) en nadelen (i.c. democratisch deficit en 
quasi onbestuurbaarheid) opduiken rond verzelfstandiging, intergemeentelijke samen-
werking en/of partnerships met private actoren. Bij een organisatorische versnippering 
en een gebrek aan degelijke sturing en opvolging zijn de kansen ook niet gering dat 
verschillende (gemeentelijke) organisaties te veel dezelfde taken uitvoeren (overlap 
ontstaat), de onderdelen van de beleidscycli vaak onsamenhangend bij verschillende 
instanties zitten (vb. voorbereiding bij gemeente, uitvoering door autonoom 
gemeentebedrijf, controle door financieel beheerder), expertise onvoldoende wordt 
gebundeld, de strategische capaciteiten versplinteren, etc.211 

Verzelfstandiging: de populariteit van het autonome gemeentebedrijf 

 
Volgens Verschuere & Verhoest betekent verzelfstandiging van een overheidstaak dat 
deze taak aan de bestaande overheidsorganisatie wordt onttrokken en in een andere, 
bestaande of nieuwe organisatie wordt geplaatst of binnen de bestaande overheids-
organisatie tussen eenheden wordt verschoven212. Idealiter wordt bij verzelfstandiging 
niet zozeer het beleid, maar wel het beheer op afstand geplaatst. Door hun expertise en 
ervaring bepalen beheerders echter vaak het beleid, waardoor het in de praktijk 
moeilijk is om een onderscheid te maken tussen beide termen213. De bekendste vorm 
van een verzelfstandigd agentschap is het autonoom gemeentebedrijf214. Dit is een 
extern verzelfstandigd agentschap met een eigen rechtspersoonlijkheid opgericht door 
het lokale bestuur. Een legislatuurgebonden overeenkomst tussen de gemeente en het 
autonome gemeentebedrijf bevat afspraken over doelen, taken, middelen, informatie-
verstrekking, controle, etc. Dergelijke bedrijven worden vertegenwoordigd door een 
raad van bestuur waarvan de leden zijn benoemd door de gemeenteraad. Elke 
politieke fractie kan minstens één lid voordragen. 
 
De belangrijkste beweegredenen voor verzelfstandiging zijn een efficiënter, effectiever 
en klantvriendelijker beheer van de activiteit en betere mogelijkheden om samen te 
werken met de privé-sector. Onderzoek wijst echter uit dat nog geen afdoende bewijs 
is geleverd dat verzelfstandigde agentschappen aan deze verwachtingen kunnen vol-
doen215. Wel zouden dergelijke organisaties op bepaalde vlakken flexibeler en soepeler 
van aard zijn, wat uiteraard vaak rendabel kan zijn. Indien voor elke beslissing, 
bijvoorbeeld op het gebied van aankoop of verkoop van vastgoed, telkens moet 
worden teruggekoppeld naar de gemeenteraad lukt het vaak niet om snel in te spelen 
op bepaalde (markt)ontwikkelingen. Tevens blijken autonome gemeentebedrijven 

                                                  

211 DE RYNCK, BOUCKAERT, o.c., 2000, pp.232-237; BLOCK, VERLET, o.c., 2007, p.233. 
212 VERSCHUERE, B., VERHOEST, K., Verzelfstandiging van overheidsorganisaties in Vlaanderen. In: 
Tussen bestuurskunde en bestuurspraktijk. Bijdragen voor duurzaam besturen in Vlaanderen. SBOV, 
Brugge: Die Keure, 2002. 
213 BLOCK, VERLET, o.c., 2007, p.239. 
214 In het gemeentedecreet (art.120-247) worden drie vormen van verzelfstandiging onderscheiden: de 
intern verzelfstandigde agentschappen (zonder eigen rechtspersoonlijkheid), de extern verzelfstandigde 
agentschappen in de vorm van een autonoom gemeentebedrijf (met eigen rechtspersoonlijkheid) en de 
extern verzelfstandigde agentschappen in privaatrechtelijke vorm (met eigen rechtspersoonlijkheid). 
215 VERSCHUERE, VERHOEST, o.c., 2002, pp.43-44. 
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constructies die fiscaal bijzonder aantrekkelijk kunnen zijn voor gemeenten aangezien 
deze bedrijven BTW kunnen recupereren216.  
 
Dat de verzelfstandiging in Vlaamse steden en gemeenten toeneemt blijkt uit de 
jaarbeelden van de Administratie Binnenlandse Aangelegenheden. Vóór 1998 waren er 
drie autonome gemeentebedrijven waren, in 2005 reeds 89 en in 2008 106. In de 
literatuur gaat men ervan uit dat met de groei van de verzelfstandigde agentschappen, 
het aandeel van ex post sturing (i.e. resultaatssturing) is toegenomen ten koste van de 
ex ante sturing (vb. actie is enkel mogelijk na goedkeuring van de gemeenteraad)217. De 
kans bestaat dat hierdoor verzelfstandigde agentschappen zich meer en meer louter 
gaan richten op de eigen werking, zeker wanneer in de overeenkomst met de gemeente 
nergens sprake is van samenwerkingsverbanden. Dergelijke te ver doorschietende 
verzelfstandiging leidt dan tot aparte structuren die afzonderlijk werken en moeilijk 
controleerbaar zijn. Het hoeft dan ook niet te verwonderen dat uit een exploratief 
onderzoek in Vlaamse gemeenten blijkt dat vooral omwille van sturings- en 
controleproblemen de meeste oppositieleden twijfelen over het nut en de wenselijkheid 
van verzelfstandigde agentschappen218. De helft van de Vlaamse burgemeesters en 
schepenen kunnen zich echter wel vinden in de verzelfstandiging. Volgens onderzoek 
in enkele Vlaamse centrumsteden, dat bovenstaande vaststellingen bevestigt, heeft ook 
de lokale administratie problemen met verzelfstandiging219. Leidende ambtenaren 
vrezen dat de aantrekkelijkste diensten worden verzelfstandigd, de beste ambtenaren 
mee verhuizen, het gemeentepersoneel daardoor wordt gedemotiveerd, de algemene 
organisatie (nog meer) gefragmenteerd geraakt en de controle steeds moeilijker zal 
worden.  

Intergemeentelijke samenwerking 

 
Wanneer er sprake is van een samenwerking tussen twee of meer gemeenten op een 
vrijwillige basis spreekt men van intergemeentelijke samenwerking (IGS). De regel-
geving waaraan samenwerkingsverbanden tussen Vlaamse gemeenten zich moeten 
houden vinden we terug in een decreet van 6 juli 2001220. Gemeenten trachten hiermee 
een antwoord te bieden op de schaalproblematiek en optimaal hun gemeenschap-
pelijke doelstellingen te realiseren221. De liberalisering van de energiesector en de 
evoluties bij de telecomsector en de kabelmaatschappijen zorgden voor een grondige 
herstructurering in het landschap van de intergemeentelijke samenwerkings-
verbanden222. Volgens De Witte & Moesen is de samenwerking met betrekking tot de 
                                                  

216 BLOCK, VERLET, o.c., 2007, pp.238. 
217 VERSCHEURE, VERHOEST, o.c., 2002; VERSCHUERE, B., VERHOEST, K., MEYERS, F., Autonomie en 
sturing & controle van (verzelfstandigde) overheidsorganisaties: compilatie onderzoeksresultaten 2005. Leuven: 
KUL-SBOV, 2005. 
218 DE RYNCK, F., BOVY, S., MEIRE, M., Kiezen voor verandering? Draagvlakanalyse voor het nieuw 
Vlaams Gemeentedecreet. In: SBOV, Tussen bestuurskunde en praktijk. Bijdragen voor duurzaam besturen in 
Vlaanderen. Jaarboek 2002. Brugge: Die Keure, 2002. 
219 VALLET, DE RYNCK, o.c., 2005, pp.42-44. 
220 Met deze regelgeving zal op termijn ook de benaming ‘intercommunales’ verdwijnen. 
221 BLOCK, VERLET, o.c., 2007, p.243. 
222 TASTENHOYE, K., De intergemeentelijke samenwerking: een korte historische schets. In: BinnenBand, 
2005, 43, pp.23-26. 
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distributie van gas, elektriciteit en water financieel interessant voor de gemeenten en 
fungeert de waarde van die zogenaamde intercommunales als een reserve om 
budgettaire tegenvallers op te vangen223.  
 
Terwijl er in de vroegere regeling slechts sprake was van één vorm van 
intergemeenschappelijke samenwerkingsvorm, met name de intercommunale, maakt 
het decreet over de intergemeentelijke samenwerking een onderscheid tussen vier 
vormen: interlokale verenigingen, projectverenigingen, dienstverlenende verenigingen 
en opdrachthoudende verenigingen. Het onderscheid tussen de vier types van IGS 
heeft onder meer betrekking op de mate waarin er sprake is van een afzonderlijke 
rechtspersoonlijkheid, een beheersoverdracht en de aard van dienstverlening die men 
intergemeentelijk wil verzorgen224. Met uitzondering van de interlokale vereniging laat 
het decreet geen privé-bedrijven participeren aan IGS. Gemengde intercommunales 
maken dus plaats voor zuivere intergemeentelijke samenwerking225. Wayenberg & De 
Peuter merken hier wel terecht op dat het decreet niets zegt over een eventuele 
samenwerking tussen private actoren en gemeenten in het kader van bijvoorbeeld een 
publiek-private samenwerking (cf. infra)226.  
 
Naast de voordelen vermeld in de eerste paragraaf en net als bij de verzelfstandigde 
agentschappen, bestaat er bij intergemeentelijke samenwerkingsverbanden een 
spanningsveld tussen doelmatigheidsoverwegingen en de nood aan een democratische 
organisatie. Ondanks enkele decretale maatregelen inzake democratische controle (vb. 
kortere samenwerkingsperiode, rapportering aan gemeenteraad, specifieke 
formulering van doelen), blijft de kritiek bestaan dat dergelijke structuren de verkozen 
bestuursniveaus kunnen uithollen. De situatie lijkt op dat vlak nochtans verbeterd in 
vergelijking met de klassieke intercommunales die de neiging hadden een eigen leven 
te gaan leiden, los van de politieke beslissingsmacht van de samenwerkende 
gemeenten227. 

Publiek-Private Samenwerking (PPS) 

 
In de memorie van toelichting bij het decreet inzake publiek-private samenwerking 
(B.S. 19 september 2003) wordt volgende definitie gehanteerd: “PPS is een 
samenwerkingsverband waarin publieke en private partijen gezamenlijk een project realiseren 

om meerwaarde voor beide tot stand te brengen”228. Er is geen limiet op het aantal publieke 
of private partners, wel telkens minimum één. Zowel het beheer van natuurgebieden, 

                                                  

223 DE WITTE, K., MOESEN, W., Roergangers zonder peillood, over het valoriseren van intercommunales. 
In: Burger, Bestuur & Beleid, 2006, 3, 2, pp.131-132.. 
224 Een uitgebreidere toelichting over deze vier vormen is onder meer te vinden in WAYENBERG, E., DE 
PEUTER, B., Intergemeentelijke samenwerking in de Westhoek. In: DE RYNCK, F., WAYENBERG, E., 
(red.), Lokale besturen inter- en intrabestuurlijk doorgelicht. Jaarboek 2005. Brugge: Die Keure, 2006; BLOCK, 
VERLET, o.c., 2007, p.244-246. 
225 Tot 1 januari 2019 hebben de steden en gemeenten de tijd om hun private partners uit te kopen en op 
die manier de nog bestaande gemengde intercommunales op te doeken. 
226 WAYENBERG, DE PEUTER, o.c., 2006, pp.186-187. 
227 Ibidem. 
228 Cf. BLOCK, VERLET, o.c., 2007, p.249. 
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de aanleg wegen of de bouw van een winkelcentra kan via een publiek-private samen-
werking verlopen. Men beoogt dan niet alleen een kostenbesparing, maar men wenst 
ook een meerwaarde te realiseren wat betreft de kwaliteit van de dienstverlening 
alsook wat betreft het bereiken van de politiek vastgelegde beleidsdoelstellingen229. 
Volgens Verhoest streeft men via PPS meer concreet naar een hogere realisatiesnelheid 
en een betere prijs-kwaliteitverhouding230. Budgettair zijn er immers een aantal 
voordelen, zoals de spreiding van de kosten doorheen de tijd en de voorfinanciering 
door de private partner. Een ander vermeend voordeel zou innovatie zijn in termen 
van wijze van realisatie en uitvoering van publieke taken. Verder wijst Verhoest op een 
permanente bewaking van het niveau van performantie en de kwaliteitsnormen. PPS 
wordt dus ook hier min of meer gezien als een gegeven dat past binnen het kader van 
‘new public management’. 
 
Knelpunten inzake PPS zijn ook hier de democratische verantwoording en het 
spanningsveld dat mogelijkerwijze ontstaat tussen de overheid en zijn burgers 
enerzijds en de private partners anderzijds. Beide actoren hebben immers elk hun 
specifieke belangen. Verder kan PPS leiden tot een verdere versplintering van het 
lokale gezag. Zoals al vermeld kan dit zowel bestuurskundige als beleidsmatige 
problemen met zich meebrengen231. 
 

3.5.7.   Centraal-lokale relaties in Vlaanderen 

Zoals in hoofdstuk 1 (cf. deel 1.2.3) al kort vermeld legden legden Page & Goldsmith 
de grondslag voor de klassieke opdeling tussen noordelijke en zuidelijke bestuurs-
systemen inzake centraal-lokale relaties232. Volgens deze opdeling hebben lokale 
besturen in noordelijke bestuurssystemen (zoals in Engeland en de Scandinavische 
landen) (1) relatief veel functies en formele bevoegdheden, (2) beschikken ze over een 
ruime handelsvrijheid om die functies en bevoegdheden te ontplooien, maar (3) 
verloopt het contact met de centrale tegenhanger eerder indirect233. In zuidelijke 
systemen (zoals in Spanje, Italië en Frankrijk) geldt het omgekeerde patroon. Uit 
vergelijkend onderzoek van John blijkt echter dat het onderscheid tussen Noord en 
Zuid op dat vlak relatief is. ‘Governance’ kan niet als een typisch Brits of Noord-
Europees fenomeen worden gezien. “Governance takes various forms according to country 
and locality. There is no uniform pattern. There is a massive variety of political arrangements 

and practices across and between political systems in the first place; flexibility, networks and 

fragmentation compound the variations”234. Toch benadrukt John het belang van de 
bestuurstraditie in het mediëren van die (ver)nieuw(d)e configuratie. Hedendaagse 
                                                  

229 VERHOEST, K., VERVLOET, D., BOUCKAERT, G., Overheid, markt of non-profit Onderbouwing van het 
maatschappelijk kerntakendebat. Gent: Academia Press, 2003, p.163. 
230 VERHOEST, K., De meerwaarde en de succesfactoren van PPS voor openbare besturen. In: 
D'HOOGHE, D., VANDENDRIESSCHE, F., (red.), Publiek-private samenwerking. Verslagboek van de studiedag 
PPS. Brugge: die Keure, 2004. 
231 VERHOEST, o.c., 2004; BLOCK, VERLET, o.c., 2007, p.250. 
232 PAGE, E., GOLDSMITH, M., (Eds.), Central and Local Government Relations. A Comparative Analysis of 
Western Unitary States. London: Sage Publications, 1987. 
233 STEYVERS, o.c., 2007, p.33. 
234 JOHN, P., Local Governance in Western Europe. London: Sage, 2001, p.175. 
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arrangementen zijn vaak de padafhankelijke respons op een meer universeel 
veranderende omgeving. De resultaten van dit onderzoek sluiten ook aan bij de latere 
vaststellingen van Denters & Rose235.  
 
Ondanks de relativiteit van het onderscheid dat men vaststelt en de complexe situatie 
in België door een decentralisatie van de federale naar de regionale schaal236, rekent 
men België meestal tot de zuidelijke traditie. Het lokale bestuur deelt immers op heel 
wat domeinen haar beslissingsmacht met het centrum, neemt een kleiner deel van de 
publieke dienstverlening voor haar rekening, staat onder een vrij stringent systeem van 
administratief toezicht, maar kent onder meer via de cumulatie van politieke mandaten 
een communalistische kolonisatie van het centrum237. De afspraken en strijd (cf. de 
politiek-geografische benaderingen in deel 3.4.4) inzake de hieronder beschreven 
‘herschalingen’ hebben volgens De Ceuninck, Steyvers & Steyvers vooralsnog tot 
weinig fundamentele veranderingen geleid van de centraal-lokale relaties238. Er is dan 
ook geen sprake van een geleidelijke verschuiving van de zuidelijke naar de 
noordelijke traditie. Wellicht is het juist mede door die herschaling en de grote 
aandacht die wordt opgeëist door het zich ontplooiende, regionale middenniveau dat 
de hybride centrumvermenigvuldiging niet gepaard gaat met een fundamentele 
hertekening of differentiëring van de verhouding met haar lokale tegenhanger. 
 
Een belangrijke formele herschaling zijn de fusies van de jaren ’60 en ’70 die onder 
meer als doel hadden de gemeentelijke bestuurskracht te verhogen. Uit een evaluatie 
van deze fusies blijkt dat men hier ondanks de beloften in die zin moeilijk kan spreken 
van een decentralisatiebeweging239, zeker wanneer we de staatshervormingen in 
rekening brengen die de centrale rol van de Vlaamse regionale schaal versterkt. In de 
loop van de jaren ’70 verhoogde ook de druk op het lokale bestuur door een 
uitbreiding van het takenpakket en de verwevenheid van verantwoordelijkheden over 
verschillende bestuursniveaus. Dit had als gevolg dat net als in heel wat landen ook in 
België aanpassingen werden doorgevoerd aan het lokale bestuur. Na een lange 
voorbereiding leidde dit in 1988 tot een nieuwe gemeentewet. Niet alleen werd toen 
ook het toezicht van de gemeenten overgedragen aan de gewesten, ook de tussenkomst 
van de regio’s in de financiering – onder meer via de regionalisering van het 
Gemeentefonds – vergrootte aanzienlijk240. De verschuivingen van steeds meer 
bevoegdheden en middelen van de natiestaat België naar de deelstaten, bezorgde 

                                                  

235 DENTERS, B., ROSE, L. (eds.), Comparing Local Governance. Trends and Developments. London: Palgrave, 
2005. 
236 Sharpe spreekt hier over ‘the rise of the meso-government’. Vlaanderen neemt meer en meer de rol van 
de natiestaat België over. SHARPE, L.J., (ed.), The Rise of Meso Government in Europe. London: Sage, 1993; 
STEYVERS, o.c., 2007, p.34. 
237 STEYVERS, K., REYNAERT, H., BLOCK, T., e.a., De kerktorenpolitiek voorbij? In: REYNAERT, H., De 
kerktorenpolitiek voorbij? Lokale politiek in Vlaanderen. Brugge: Vanden Broele, 2007, pp.252-253;  
238 DE CEUNINCK, K., STEYVERS, K., VALCKE, T., Lokale Politiek in het binnenlands bestuur: centraal-
lokale relaties. In: REYNAERT, H., De kerktorenpolitiek voorbij? Lokale politiek in Vlaanderen. Brugge: Vanden 
Broele, 2007, p.65. 
239 ACKAERT, J., De samenvoeging van gemeenten in het Vlaamse Gewest: 15 jaar later. In: Gemeentekrediet 
van België, 1991, 176, pp.27-49. 
240 DE CEUNINCK, K., VALCKE, T., De geschiedenis van de gemeente als instelling. In: REYNAERT, H., 
De kerktorenpolitiek voorbij? Lokale politiek in Vlaanderen. Brugge: Vanden Broele, 2007, pp.52-53. 



HOOFDSTUK 3 – OVER BESLISSINGSMACHT 

 

 - 119 - 

Vlaanderen de meest cruciale rol en relatie met betrekking tot de lokale besturen. De 
definitieve regionalisering van de bevoegdheid betreffende de inrichting en organisatie 
van de lokale overheden werd vastgelegd in het Lambermontakkoord uit 2001. Slechts 
weinige bevoegdheden bleven nog federale materie241. Formeel-juridisch kreeg de 
Vlaamse overheid heel wat impact op bijna alle beslissingen van de lokale besturen. 
Dat verloopt via toezicht, regelgeving en financiële afhankelijkheid242. Vlaanderen 
trachtte wel een kerntakendebat over de bestuurlijke inrichting in Vlaanderen te 
voeren, maar dit bracht geen fundamentele wijziging in de bestuursverhouding met 
zich mee. Met het subsidiariteitsprincipe als uitgangspunt zou dit debat worden 
gestart met de vraag ‘welke taak dient de overheid voor zijn rekening te nemen?’. Op 
deze vraag werd niet echt ingegaan waardoor uiteindelijk vooral over financiële 
middelen werd gediscussieerd. De centrale overheid – i.c. Vlaanderen – blijft bijgevolg 
haar grip houden op de gemeenten. In 2005 keurde het Vlaams Parlement vervolgens 
een nieuw gemeentedecreet toe waarbij de lokale overheid een grotere autonomie 
krijgt bij het voeren van een lokaal beleid. Volgens Reynaert & Steyvers is die 
toegenomen autonomie mee ingegeven door een gebrek aan consensus op Vlaams 
niveau over het uniformiseren van een aantal vooropgestelde lokale hervormingen243. 
Bepaalde elementen werden immers niet opgenomen in het decreet of werden 
overgelaten aan de lokale overheden. De voornaamste vernieuwingen situeren zich op 
het vlak van de samenstelling van de politieke instellingen, personeelsbeleid, 
verzelfstandiging en strategische meerjarenplanning.  
 
Toch mogen we stellen dat noch het kerntakendebat, noch het gemeentedecreet van 
2005 zich vertaalde in een duidelijke bevoegdheidsverruiming voor het lokale 
bestuursniveau. De eerste dimensie van het analysekader van Page & Goldsmith (cf. 
supra) blijft dus aansluiten bij de zuidelijke traditie. De controle en het toezicht zijn wel 
versoepeld, maar ook na de hervorming van het gemeentefonds, blijven Vlaamse 
steden en gemeenten voor hun inkomsten sterk afhankelijk van de bovenlokale 
overheden. Eventueel kunnen we op de tweede dimensie een verandering waarnemen. 
De derde dimensie, i.e. toegang van lokale spelers tot de centrale politieke arena, blijft 
vrijwel onveranderd. Er blijft een sterke vervlechting tussen lokale en bovenlokale 
politici. Zo berekenden Fiers, Gerard & Van Utyen dat ruim 70% van de 
volksvertegenwoordigers eveneens actief is op het lokale niveau244. Het hoeft dan ook 
niet te verwonderen dat ‘scale jumping’ een vaak aangewende strategie is van lokale 
besturen (cf. hoofdstuk 1, deel 1.2.3) en dat in onderzoek de aanwezigheid van 
‘political localism’ wordt aangetroffen. Volgens Voets gebeurt dit laatste vooral via 
partijpolitieke kanalen245. 

                                                  

241 Bijvoorbeeld de organisatie van de politie, de brandweer, de burgerlijke stand, de pensioenstelsels, en 
taalfaciliteiten. DE CEUNINCK, STEYVERS, VALCKE, o.c., 2007, p.54. 
242 VOETS, J., DE RYNCK, F., Het project Gentse Kanaalzone: naar een onderzoekskader voor gebiedsgerichte 
beleidsvorming. Leuven-Gent: SBOV, 2004, p.13. 
243 REYNAERT, H., STEYVERS, K., Oude wijn in nieuwe zakken? Een doorlichting van de politieke 
vernieuwingen in het gemeentedecreet. In: SCHRAM, F., WAYENBERG, E., Het Vlaamse gemeentedecreet. 
Tussen continuïteit en vernieuwing. Brugge, Vanden Broele, 2006, pp.17-48. 
244 FIERS, S., GERARD, E., VAN UYTVEN, A., De uitverkorenen. De federale en Vlaamse parlementsleden 
(1946-2004). In: FIERS, S., REYNAERT, H., Wie zetelt? De gekozen politieke elite in Vlaanderen doorgelicht. 
Leuven, LannooCampus, 2006, pp.87-111. 
245 VOETS, o.c., 2008. 
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Verscherping  

 

In de introductie van dit proefschrift gaven we al de brede contouren weer van de 

vragen die we met dit onderzoek trachten te beantwoorden (cf. hoofdstuk 1). Het is 

echter nu pas zinvol om deze onderzoeksvragen verder te verfijnen. In het voorgaande 

literatuuronderzoek passeerden immers veel concepten de revue, werden talrijke 

theoretische invalshoeken en kaders rond besluitvormingsprocessen (cf. hoofdstuk 2) 

en beslissingsmacht (cf. hoofdstuk 3) voorgesteld, zijn spanningen tussen enkele 

benaderingen blootgelegd, etc. Hiermee samenhangend willen we in dit intermezzo 

tevens aangeven op basis van welke ‘variabelen’ of met welke insnijdingen we ons 

empirisch materiaal (cf. hoofdstuk 5 en 6) zullen analyseren in functie van de 

onderzoeksvragen (cf. hoofdstuk 7 en 8). Om invulling te geven aan dit ‘incisiekader’ 

grijpen we terug naar voorgaande theoretische hoofdstukken.  

 

Het verfijnen van de onderzoeksvragen en het weergeven van de zogenaamde 

insnijdingen doen we op basis van de vier eerder geformuleerde vragen in hoofdstuk 1 

(cf. deel 1.3.2).  

Over de genese en besluitvormingsprocessen 

 

Dit zijn de desbetreffende onderzoeksvragen: 

Beschrijvend: Hoe verloopt feitelijk de genese of totstandkoming van Vlaamse stads-

ontwikkelingsprojecten?  

Concreter: Wat zijn de kenmerken van de voedingsbodem en waar liggen de 

kiemen voor ideeën? In welke dragende strategieën zijn stadsprojecten ingebed? 

Hoe verloopt de voortgang van het besluitvormingsproces? Zien we voornamelijk 

een weloverwogen, gefaseerd en gecontroleerd proces of veeleer een proces dat 
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zich kenmerkt door incrementalisme, lerend gedrag en/of (toevallig) 

samenvloeiende stromen?  

Naast aandacht voor het algemene verhaal gaan we specifiek in op volgende 

vragen:   

- Zijn er verschillen naar deze proceskenmerken tussen de cases?  

Zijn er verschillen naar deze proceskenmerken tussen de fase van het project 

(i.c. naar ID, 2D en 3D)1?  

- Wat is de rol en impact van plannings- en projectinstrumenten?  

Wat is de rol en impact van exogene factoren? 

Verklarend: Waarom verlopen besluitvormingsprocessen rond stadsontwikkelings-

projecten op de door ons vastgestelde wijze? Wat verklaart eventuele verschillen 

tussen bepaalde types van projecten, fasen en/of omstandigheden? 

 

Om zicht te krijgen op deze set van onderzoeksvragen zullen we bij de analyse van het 

empirische materiaal focussen op elementen die voornamelijk, maar niet uitsluitend 

betrekking hebben op de procescomponent van ons onderzoeksobject. We vatten deze 

elementen samen in onderstaande tabel. 

                                                                                     
                                                                                            Tabel i.1: Insnijdingen inzake procescomponent 

 
 

a.   Kenmerken positie stadsprojecten in ruimer strategieveld 
 

 

positie per project 
 

 

inbedding in stabiele en dragende strategieën  

 

b.   Kenmerken voortgang besluitvormingsproces 
 

 

per case 
 

per fase 
 

- gefaseerd en causaal 

- incrementeel / in ronden / lerend 

 - door samenvloeiende stromen 
 

betekenis plannings- en 

projectinstrumenten 

- op strategisch niveau (macro) 

- op ruimtelijk-institutioneel niveau (meso) 

- op projectniveau (micro) 

betekenis 

exogene factoren 

- stadsniveau 

- bovenlokaal niveau  

 

Alvorens de kenmerken van de besluitvormingsprocessen per project grondig te 

analyseren achten wij het zinvol de stadsontwikkelingsprojecten die voorwerp van 

onderzoek zijn te kaderen in het bredere strategieveld van de stad. Uit hoofdstuk 1 

leiden we immers af dat dergelijke stadsprojecten het instrument bij uitstek (kunnen) 

zijn om zich te positioneren in een interstedelijke competitie. Vraag is dan welke 

veeleer stabiele en dragende strategieën de stad erop nahoudt en in welke mate deze 

stadsprojecten zich inbedden hierin of er deel van uitmaken2. Dit sluit aan bij de 

analyse van de voedingsbodem voor en kiemen van stadsprojecten. 

                                                  

1 Voor toelichting hieromtrent cf. hoofdstuk 1 (deel 1.3.2). 
2 Een strategie is telkens gerelateerd aan een actor (individu, groep of institutie) en kan volgens ons een 

reeks formele plannen of besluiten, een handelingspatroon en/of ideeën over eigen doelen en 

(machts)middelen omvatten. Wij volgen hier dus MINTZBERG, H., AHLSTRAND, B., LAMPEL, J., 

Strategy Safari. A Guided Tour Through the Wilds of Strategic Managements (Op strategie-safari. Een rondleiding 
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In functie van onze centrale onderzoeksvraag inzake de procescomponent gaan we 

vervolgens na welke theoretische benaderingen best aansluiten bij de door ons 

vastgestelde voortgang of evolutie inzake de besluitvorming bij stadsprojecten. Het 

onderscheid dat we maken distilleren we uit ons literatuuronderzoek. Concreet zullen 

we per case en per fase onderzoeken waar een gefaseerde en causale aanpak overheerst 

en waar veeleer mechanismen en inzichten uit complexiteitserkennende benaderingen 

aanwezig zijn (vb. Lindblom’s ‘disjointed incrementalism’, Quinn’s ‘logical 

incrementalism’, Mintzberg’s leerschool, de ‘garbage can theory’ van Cohen, March & 

Olson, Kingdon’s ‘policy window theory’, etc.)3. We ronden de analyse rond dit 

centrale element af met enkele overkoepelende, ook faseoverstijgende conclusies.  

 

Zoals herhaaldelijk vermeld focussen we dus op de ‘rationaliteit’ van het 

besluitvormingsproces van het stadsproject4 en beoordelen we niet de redelijkheid van 

de besluitvorming, noch naar proces (vb. uitspraken over efficiëntie), noch naar inhoud 

(i.c. uitspraken over de inhoudelijke kwaliteit van de keuze). 

 

De laatste twee elementen van dit incisiekader zijn concreter en werken ondersteunend 

voor bovenstaande centrale insnijding. We voegen ze tevens toe omdat telkens een 

aspect wordt behandeld dat een centrale rol vervult in ordezoekende en complexiteits-

erkennende benaderingen, respectievelijk de betekenis van formele plannings- en 

projectinstrumenten en de betekenis van exogene factoren. Concreet zullen we het 

gebruik, de rol en de impact onderzoeken van strategische plannen op stadsniveau (vb. 

bestuursakkoorden en het strategisch meerjarenplan), van het ruimtelijke plannings-

instrumentarium (vb. ruimtelijke structuurplannen, RUP’s, BPA,’s, etc.) en van 

projectgerichte instrumenten5. In hoofdstuk 5 geven we alvast weer welke 

instrumenten op het ruimtelijk-institutionele niveau en op het strategische niveau 

aanwezig zijn in Kortrijk en welke praktijken en percepties hieromtrent in voege zijn. 

In onze analyse inzake de betekenis van exogene factoren op de besluitvorming6 

maken we een onderscheid tussen factoren op stads- en bovenlokaal niveau.  

Over besluitvormers en machtsverhoudingen  

 

Dit zijn de desbetreffende onderzoeksvragen: 

Beschrijvend: In welke mate en hoe zijn verschillende actoren – in het bijzonder onze 

focal actor – betrokken bij de besluitvorming in de verschillende fases van het 

proces en bij de verschillende types van stadsprojecten?  

                                                                                                                                                

door de wildernis van strategisch management), Schiedam: Scriptum, 1999, pp.18-21. Cf. hoofdstuk 2 (deel 

2.3.3). Bij aanvang van onze analyse in hoofdstuk 7 zullen wij hieromtrent meer toelichting geven. 
3 Meer details over de verschillende ordezoekende en complexiteitserkennende benaderingen: cf. hoofd-

stuk 2 (deel 2.2.3, 2.3.3 en 2.3.4). 
4 De ratio op individueel niveau laten we buiten beschouwing. Dit vraagt een ander onderzoeksopzet en 

veeleer theoretische inzichten uit de psychologie.  
5 Op deze drie niveaus focussen we dus op instrumenten die aansluiten bij ordezoekende benaderingen. 

Cf. hoofdstuk 2 (deel 2.2.4 en 2.3.6). 
6 Cf. hoofdstuk 2 (deel 2.3.4). 
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Concreter naar dominante actoren: Wie zijn de architecten van de beslissingen bij 

Vlaamse stadsprojecten? Welke formele positie bekleden ze? Wiens en welke 

belangen, voorkeuren en doelen heersen? Welk roltype vervullen de verschillende 

actoren (incl. focal actor)? Welke machtsbronnen mobiliseren ze?  

Concreter naar machtsverhoudingen en machtsconfiguraties: Hoe werkt het hele 

krachtenveld van zowel personen als organisaties in op deze besluitvorming? Hoe 

verlopen de interacties tussen de dominante (semi-)publieke en (semi-)private 

actoren? Wie zorgt voor doelvervlechting? Wat is de sterkte van de interdepen-

dentie tussen de dominante actoren? Welke kenmerken dragen de machtscoalities 

en machtsconfiguraties?  

Verklarend: Waarom worden bepaalde actoren in- of buitengesloten? Waarom stellen 

we deze machtsverhoudingen vast? En ook hier, wat verklaart de eventuele 

verschillen tussen bepaalde projecten, fasen en/of omstandigheden? 
 

Antwoorden op bovenstaande onderzoeksvragen trachten we te verkrijgen door in 

onze analyse per case en per fase volgende insnijdingen te maken. 
 

                                                                                  Tabel i.2: Insnijdingen inzake machtscomponent 
 

a.   Kenmerken dominante actoren 
 

institutioneel formeel-legale posities in/van betrokken 

organisatie(s) 

strategische gedragspatronen7  inschatting per actor van (evolutie in): 

- belangen  

- voorkeuren  

- doelen  

- roltype 

gebruikte machtsbronnen en 

machtskanalen8 

- financiële middelen 

- productiemiddelen 

- formele bevoegdheden  

- kennis en expertise 

- legitimiteit 

- relaties 
 

b.   Kenmerken machtsverhoudingen 
 

interdependentie9 - belangrijkheid machtsbron  

- substitueerbaarheid machtsbron 

type machtsconfiguratie10 - overheersende type interne coalitie 

- overheersende type externe coalitie 
 

 

                                                  

7 Deels gebaseerd op Teisman’s kernvariabele. TEISMAN, G., Complexe besluitvorming, een pluricentrisch 

perspektief op besluitvorming over ruimtelijke investeringen (proefschrift), Rotterdam: Erasmus Universiteit, 

1992; TEISMAN, G., Models for Research into Decision-Making Processes: On Phases, Streams and 

Decision-Making Rounds. In: Public Administration, 2000, 78, 4, pp.937-956. Cf. hoofdstuk 2 (deel 2.3.3). 
8 Naar KOPPENJAN, J., KLIJN, E., Managing uncertainty in networks: a network approach to problem solving 

and decision making, London: Routledge, 2004 en VOETS, J., Intergovernmental relations in multi-level 

arrangements: Collaborative public management in Flanders. Proefschrift Instituut voor de Overheid, 

KULeuven, 2008. 
9 SCHARPF, F.W., Interorganizational policy studies: issues, concepts and perspectives. In: HANF, K., 

SCHARPF, F.W., Interorganisational Policy Making. Beverly Hills: Sage, 1978, pp.345-370. Cf. hoofdstuk 3 

(deel 3.4.2). 
10 Cf. MINTZBERG, H., Power in and around organizations. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1983. 
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De eerste set van insnijdingen heeft betrekking op kenmerken van de dominante 

actoren apart en vloeien grotendeels voort uit de literatuur die we in de eerste en meer 

algemene onderdelen van hoofdstuk 3 (cf. deel 3.2) behandelden. Vooreerst gaan we na 

wie in welke fase de besluitvorming domineert en welke formeel-legale posities deze 

actoren bekleden in verschillende organisaties (vb. burgemeester, schepen, gemeente-

raadslid, stadssecretaris, lid van het managementteam, van het middenkader, van een 

uitvoerende dienst, van een verzelfstandigde organisatie, private investeerder, 

Vlaamse ambtenaar, etc.). De feitelijke rol van de ‘focal actor’ zal telkens aan bod 

komen11.  

 

Onder meer uit deze institutionele posities (op individueel en/of organisatieniveau) 

vloeien verschillende belangen, voorkeuren en doelen voort die in de loop van een 

besluitvormingsproces rond een stadsproject (een meer verfijnde) vorm krijgen, maar 

ook nog kunnen wijzigen. Door het strategische gedrag van de dominante actoren in 

kaart te brengen trachten we zicht te krijgen op deze evoluties. Naast de aanwezige 

belangen, voorkeuren en doelen besteden we hierbij ook aandacht aan de rol die 

actoren vervullen tijdens het besluitvormingsproces. Met deze set van elementen 

hanteren we veeleer een neo-institutionele invalshoek. Waar een positie meer aansluit 

bij de (formele) mogelijkheden waarover een actor beschikt, duidt ‘rol’ veeleer op de 

invulling die de actor daaraan geeft. Volgens Teisman kan ideaaltypisch een rollenspel 

in kaart worden gebracht aan de hand van een achttal typeringen12: initiator (initieert 

het besluitvormingsproces), supporter (verlenen steun aan initiator, vb. investeerder), 

facilitator (brengen specifieke kennis in het project zonder directe belangen), aanpasser 

(‘externe’ beoordelaars van het project zonder directe belangen), critici (tegenstanders 

van het initiatief), selectoren (nemen bindende besluiten, vb. verkozen politici), 

makelaar (bemiddelt relatief vrijwillig tussen betrokken actoren bij een conflict) en 

arbiter (treedt op wanneer consensus uitblijft en conflict verhardt, vb. rechters). 

 

Hierbij aansluitend analyseren we ook de aangewende machtsbronnen die hun 

ongerichtheid verliezen wanneer doelen worden nagestreefd. Per case en per fase 

onderzoeken we dan ook welke machtsbronnen de dominante actoren mobiliseren en 

gebruiken in functie van hun belangen en doelen bij de totstandkoming van een 

stadsproject. Welke machtsmiddelen en -kanalen hanteren betrokken actoren om hun 

invloed te laten gelden? We baseren ons hier grotendeels op het onderscheid dat 

Koppenjan & Klijn en Voets maken13: financiële middelen (vb. investeringsmiddelen, 

gronden, fondsen, subsidies, fiscale voordelen, etc.), productiemiddelen (vb. personeel, 

diensten, producten, etc.), bevoegdheden (i.c. de formele autoriteit om te beslissen en 

regelingen te treffen, bijvoorbeeld over ruimtegebruik), kennis en expertise (alle 

vormen van informatie), legitimiteit (omwille van verkozen mandaat, groot 

ledenaantal, goede reputatie, etc.) en relaties. Dit laatste sluit aan bij de vier 

machtskanalen (professioneel, persoonlijk, filosofisch en partijpolitiek) die Voets naar 

                                                  

11 Cf. hoofdstuk 3 (deel 3.5). 
12 TEISMAN, o.c., 1992, pp.63-64. 
13 KOPPENJAN, KLIJN, o.c., 2004; VOETS, o.c., 2008. 
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voor schuift14. In hoofdstuk 3 lichtten we de betekenis van machtsbronnen uitgebreider 

toe (cf. deel 3.2.1).  

 

Als gevolg van of samenvallend met een doelvervlechting komen de institutionele 

krachten, de verschillende belangen en doelen en de aangeboorde machtsbronnen van 

de verschillende (dominante) actoren samen. De machtsverhoudingen bij de 

besluitvorming rond stadsontwikkelingsprojecten kunnen nu worden bepaald. Voor 

onze analyse met betrekking tot de kenmerken van deze machtsverhoudingen doen we 

eerst een beroep op inzichten uit de beleidsnetwerktheorie inzake interdependentie om 

vervolgens Mintzberg’s typologie inzake machtscoalities en de machtsconfiguraties toe 

te passen op onze cases. Volgens Scharpf zijn er twee dimensies die de macht van 

middelen of machtsbronnen bepalen: belangrijkheid en substitueerbaarheid15. Op basis 

van een inschatting van beide dimensies zullen we de sterkte van de interdependentie 

en de (a)symmetrie van de machtsverhoudingen bepalen. Het type machtsconfiguratie 

dat overheerst vloeit volgens Mintzberg voort uit de kenmerken van interne en externe 

machtscoalities16. 

 

Ter verklaring van de door ons vastgestelde resultaten rond deze ‘machts’elementen 

zullen we, waar relevant, verwijzen naar inzichten over mechanismen en verbanden 

die aanwezig zijn in het debat tussen elitisten en pluralisten, de urban regime theorie, 

de growth machine theory, netwerktheorieën, politiek-geografische theorieën, etc.17 

Over de dubbelbinding van proces en macht 

 

Over het algemeen houden theorieën rond (strategische) besluitvormingsprocessen 

(zowel ordezoekende als complexiteitserkennende benaderingen) relatief weinig of 

geen rekening met beslissingsmacht en machtsverhoudingen. Omgekeerd geldt dan 

weer dat machtstheorieën doorgaans het temporele aspect bij ‘urban governance’ 

onderbelichten en al te snel voorbijgaan aan de complexe processen waarin besluit-

vorming (i.c. rond stadsprojecten) tot stand komen. In het introducerende hoofdstuk 

van dit proefschrift gaven we nochtans aan dat het begrip ‘besluitvorming’ zowel een 

proces- als een machtscomponent omvat. Een analyse waar en hoe beide componenten 

zijn verweven is dan ook zinvol. In de hoofdstukken 2 en 3 gaven we aan dat vooral 

benaderingen van bepaalde beleidsnetwerktheoretici bewust deze koppeling maken18. 

Eenvoudig gesteld wordt een hiërarchische benadering hier gerelateerd aan orde-

zoekende benaderingen (i.e. het ‘rationele fasenmodel’), terwijl netwerkbenaderingen 

veeleer aansluiting vinden bij complexiteitserkennende theorieën zoals ‘disjointed 

incrementalism’, het rondenmodel, de garbage can theory, etc. 

                                                  

14 VOETS, o.c., 2008. 
15 SCHARPF, o.c.,1978. Cf. hoofdstuk 3 (deel 3.4.2). 
16 MINTZBERG, o.c., 1983. Cf. hoofdstuk 3 (deel 3.2.1). 
17 Cf. hoofdstuk 3.  
18 Cf. TEISMAN, G., Models for Research into Decision-Making Processes: On Phases, Streams and 

Decision-Making Rounds. In: Public Administration, 2000, 78, 4, pp.937-956; DE BRUIJN, J.A., TEN 

HEUVELHOF, E.F., IN ’T VELD, R.J., Procesmanagement. Over procesontwerp en besluitvorming. 

Schoonhoven: Academic Service, 2002; KOPPENJAN, KLIJN, o.c., 2004; TEISMAN, G., Publiek Management 

op de grens van chaos en orde. Over leidinggeven en organiseren in complexiteit. Den Haag: Sdu Uitgevers, 2005. 
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Dit zijn de desbetreffende onderzoeksvragen: 

In welke mate zijn processen en macht ‘dubbelgebonden’?  

Concreter: In welke mate en wanneer gaat besluitvorming via en doorheen 

netwerken gepaard met incrementalisme en/of samenvloeiende stromen? Is een 

‘rationele’ en gefaseerde benadering (enkel) aanwezig in een case en/of fase waar 

een hiërarchische setting domineert?  

 

In hoofdstuk 7 en 8 zullen we een analytisch onderscheid maken tussen de proces- en 

machtscomponent van ons onderzoeksobject, maar in het concluderende hoofdstuk 

brengen we onder meer beide componenten opnieuw samen en koppelen we de 

analyseresultaten. We zullen dit laatste meer op overstijgende wijze doen in functie 

van het generaliseren van onze bevindingen. 

Samenvatting incisiekader 

 

Samengevat kunnen we stellen dat onze analyse in hoofdstuk 7 (procescomponent) en 

hoofdstuk 8 (machtscomponent) in sterke mate is gebaseerd op onderstaand schema.   

 
Figuur i.1: Samenvatting incisiekader 

 

 

RECONSTRUCTIE VAN 

BESLUITVORMINGSPROCESSEN 
 

ID                              2D 

Realisatie 

STADS-

PROJECT 

3D 

MACHTSCOMPONENT 

2a. Kenmerken dominante actoren  
- institutioneel 

- strategische gedragspatronen 

- gebruikte machtsbronnen en -kanalen 

2b. Kenmerken machtsverhoudingen   
- interdependentie 

- types van machtscoalities en machtsconfiguratie 

 

PROCESCOMPONENT 
 

1a. Kenmerken positie stadsprojecten in ruimer    

       strategieveld   
           -  inbedding in stabiele en dragende strategieën 

1b. Kenmerken voortgang besluitvormingsproces 
- per case 

- per fase 

- betekenis plannings- en projectinstrumenten 

- betekenis exogene factoren 
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Over de theoretische invalshoek en de methodologie 

 

In de conclusies van dit proefschrift zullen we tot slot kort reflecteren over onze 

ontologische, epistemologische en methodologische invalshoeken. 

 

Dit zijn de desbetreffende onderzoeksvragen: 

Theoretisch: Zijn we door bij aanvang een complexiteitserkennende benadering te 

hanteren in staat om de besluitvorming bij Vlaamse stadsprojecten op een adequate 

manier te beschrijven en te analyseren? Waar ligt de meerwaarde van dit perspectief 

ten opzichte van ordezoekende perspectieven?  

Methodologisch: In welke mate zijn we in staat om met onze gebruikte methodologie (i.c. 

reconstructie van besluitvormingsprocessen via casestudies in één Vlaamse 

centrumstad, cf. hoofdstuk 4) interessante inzichten te verwerven omtrent de 

besluitvorming bij stadsprojecten? 

Conceptueel: Laat het hierboven beschreven ‘incisiekader’ toe om besluitvormings-

processen, beslissingsmacht en machtsverhoudingen bij Vlaamse stadsprojecten 

voldoende te vatten. Waar is bijsturing noodzakelijk? 

 

 

 



 

 

DEEL II 
 
 

 

EMPIRIE 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

 

                             

 

                                                                                                                        Hoofdstuk 4 – Methodologie 

                               Hoofdstuk 5 – Institutionele context: synthese van achtergrondonderzoek 

                Hoofdstuk 6 – Casebeschrijving: reconstructie van drie besluitvormingsprocessen 



 



 

 

HOOFDSTUK 4 

 

  

 

METHODOLOGIE 
 

 

 

 

 

 

 

4.1.   DIALOOG VOORAF: WETENSCHAP IN ACTIE 

 
-  Een inleiding in dialoogvorm? 

-  Ja, is dit misschien ongepast? 

-  Ik weet niet wat de lezer hiervan vindt. 

-  Ik ook niet, maar het kan ook nog anders. Aanvankelijk wou ik dit 

methodologische hoofdstuk schrijven met als basis de eerste versie. Veel 

pijlen, doorhalingen, tijdsmeldingen, eigen bijschriften en externe 

commentaar zouden dan deze pagina’s sieren. De lezer zou bijgevolg beseffen 

dat al die geordende en rechtlijnige teksten traag en weinig geordend tot 

stand komen. Ik wou vorm en inhoud doen kloppen. Dit ‘plan’ is echter niet 

gelukt. Na een poos kon ik zelf niet meer volgen. Bepaalde wijzigingen zijn 

ook te drastisch. Nu goed, met een dialoog lukt het ook om vorm en inhoud 

een beetje bij elkaar te laten aansluiten, zij het op een andere ‘orde’. 

- Wil je nu eigenlijk zeggen dat incrementalisme en ‘strategisch leren’ – die moeilijke 

woorden uit hoofdstuk 2 –  overheersen in je onderzoek? 

-  Zo zou je het kunnen stellen. Idealiter is het complexiteitserkennende 

perspectief nodig om de meeste onderzoeksprocessen in kaart te brengen, 

maar quasi noodgedwongen overheerst het ordezoekende en het lineaire in de 

neerslag van een proefschrift. En dat geldt hoogstwaarschijnlijk voor de 

meeste publicaties. 

-  De shift in onderzoeksobject beschreven in het voorwoord van dit proefschrift, is hier 

allicht exemplarisch? 

-  Ja, wat eerst een proefschrift over strategische monitoring in Vlaamse steden 

zou worden werd geleidelijk aan een onderzoek over strategische planning, 

om uiteindelijk via strategische besluitvorming uit te monden in 

‘besluitvorming bij Vlaamse stadsprojecten’. Maar zelfs binnen deze laatste 

zogenaamde keuze blijft dit onderzoeksproject permanent aan – weliswaar 

kleinere – veranderingen onderhevig.  

- Hmm, vreemd parcours. 
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- Dat dacht ik ook tot sommige onderzoekers me informeel hun ervaringen 

vertelden. Dergelijke manier van werken is eerder regel dan uitzondering. 

Ooit ‘Science in action’ van Bruno Latour1 gelezen? 

- Wie? 

- Latour pleit ervoor om wetenschap niet in haar resultaat te beschouwen, maar 

steeds terug te grijpen naar haar genese. De gangbare wetenschappelijke 

publicaties laten dat echter niet of nauwelijks toe en geven meestal zelfs een 

vertekend beeld. Ze creëren veeleer ‘black boxes’2. 

- Wat jij dus ook aan het doen bent? 

- Deels wel, ik beken. Her en der licht ik een tip van de sluier over de doos, 

maar meer ook niet. Anders doen vraagt logischerwijs buitengewone 

capaciteiten.  

- We weten al dat je onderzoeksobject geleidelijk aan veranderde en later verscherpt 

werd, maar je kan toch ook gewoon schrijven hoe je het onderzoek hebt aangepakt. Ben 

je bijvoorbeeld deductief of inductief te werk gegaan? 

- Tja, eigenlijk heb ik beide methoden gevolgd. Het is een combinatie geworden 

van verifiërend kwalitatief onderzoek en ontwikkelingsonderzoek zoals min 

of meer de ‘grounded theory’ voorschrijft3. Vertrekkend van een relatief licht 

theoretisch kader dat sterk gebaseerd was op interessante literatuur over 

verschillende managementsbenaderingen – vooral Mintzberg’s werk – ben ik 

sleutelfiguren in Vlaamse steden gaan interviewen over strategische 

besluitvormingsprocessen. Zoals ik al zei verschoof de focus op ‘planning’ 

steeds meer naar een focus op ‘processen’ en ‘macht’. In de loop van het 

veldwerk werden de uiteindelijke hypothesen en onderzoeksvragen gecreëerd 

en verfijnd. Door op die manier te werken ben ik tot interessante 

onderzoeksvragen gekomen die je volgens mij als beginnend onderzoeker op 

dit veld bij aanvang van het onderzoek niet kan formuleren. Lezen, denken en 

doen liepen quasi permanent door elkaar.  

- Maar dergelijke werkwijze zorgt toch ongetwijfeld ook voor veel ploeteren en 

zwemmen!? 

- Euh… bij tijden was het een moeras, ja, maar achteraf beschouwd zijn dat 

misschien wel de meest interessante leermomenten geweest. Als kwetsbare 

onderzoeker sta je dan gelukkig niet alleen. Althans ik had het geluk dat mijn 

promotoren, collega’s en andere betrokkenen me rechtstreeks of 

onrechtstreeks hielpen en dwongen om keuzes te maken. Een verfijning van 

de onderzoeksvragen was zeker nodig om een scherpte te krijgen of te 

bewaren in het onderzoek. Illustratief is dan ook dat hoe later de interviews in 

het onderzoeksproces, hoe gerichter de vragen werden.  

                                                 

1 LATOUR, B., Wetenschap in actie. Wetenschappers en technici in de maatschappij. Amsterdam: Ooievaar 

Pockethouse, 1995. 
2 De zwarte doos is een term die in de cybernetica wordt gebruikt wanneer een stuk machinerie of stel 

opdrachten te ingewikkeld is. Door het inbrengen van die kleine doos dient men zich enkel op de input en 

output te concentreren. Deze ‘black box’ vormt een belangrijke metafoor in Latours kritiek op de techno-

wetenschap. LATOUR, o.c., 1995; VERBEKE, L., Vorming, Verwezenlijking & Netwerkelijkheid. Kennis rond 

kennis. Brussel: Vrije Universiteit Brussel, 1997, pp.78-84. 
3 Vrij centraal in de ‘grounded theory’ staat ‘theoretical sampling’. Dit is het proces van dataverzameling 

om theorieën te genereren waarbij de onderzoeker verzamelt, codeert en analyseert en beslist welke data 

daarna moeten worden verzameld en waar deze kunnen worden gevonden met als doel de theorie die 

‘opduikt’ verder te ontwikkelen. GLASER, B.G., STRAUSS, A., The Discovery of Grounded Theory: strategies 

for qualitative research. New York: Aldine De Gruyter, 1967 (renewed 1995); STRAUSS, A., CORBIN, J. (Ed.), 

Grounded Theory in Practice. London: Sage Publications, 1997. 
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- Dan lijkt me dit alles meer een ‘grounded theory’ aanpak. Laat alles maar opborrelen 

uit de data! Ja, toch? 

- Tijdens de eerste helft van het onderzoeksproces misschien wel, nadien veel 

minder. Ik denk dat veel onderzoek zich op dergelijke manier ontwikkelt, 

maar dat niet iedereen dit beseft of erkent4. Feit is wel dat naarmate het 

onderzoek vorderde ik ook de bestaande wetenschappelijke literatuur 

gerichter bestudeerde. Zo stootte ik op interessante studies die inhoudelijk 

deels in de lijn liggen van wat ik aan het onderzoeken was. Meer zelfs, 

theorievormend onderzoek zoals dat van Teisman zorgde ervoor dat mijn 

onderzoek op bepaalde vlakken een meer deductief en verifiërend karakter 

kreeg5. Dergelijke ontmoetingen geven een dubbel gevoel: enerzijds 

(h)erkenning hoera, anderzijds het besef dat je hier alvast niet het warme 

water hebt uitgevonden. 

- Een semi-inductief en semi-deductieve onderzoeksstrategie dus? 

- Noem het maar een hybride. 

- Wanneer je de inhoudstafel van dit proefschrift bekijkt komt sterk de typische 

structuur van een wetenschappelijke publicatie naar voor: eerst enkele 

onderzoeksvragen, dan de theorie, vervolgens een empirisch luik en tot slot de analyse 

met de conclusies. Kan het dan anders? 

- Nogmaals, ik denk dat het anders kan, maar daar heb ik noch de capaciteiten, 

noch de moed voor. Maar je hebt gelijk, in de tekst overheerst zeer sterk en 

ook bewust het lineaire, terwijl het cyclische of circulaire er op verschillende 

niveaus even sterk in thuishoort. Maar is deze dialoog als inleiding dan geen 

begin? 

 

4.2.   CONSTRUCTIVISME EN PROCESRECONSTRUCTIE 

 

“De mens is een verbindend wezen dat steeds moet scheiden en dat zonder 

 te scheiden niet kan verbinden. (…) Als wij twee dingen gescheiden noemen  

hebben wij ze in ons bewustzijn al met elkaar in verband gebracht;  

we hebben deze twee dan samen afgezonderd van dat wat er tussenin ligt. 

Omgekeerd ervaren we alleen die dingen als verbonden die eerst op 

enigerlei wijze onderling gescheiden waren. De dingen moeten eerst uiteen 

liggen om vervolgens met elkaar te kunnen zijn.” 

[ Georg Simmel ]6 

 

4.2.1.   Ontologisch standpunt  

 

Zoals in hoofdstuk 1 (cf. deel 1.3.1) aangehaald hebben onderzoekers steeds een 

perspectief en vooronderstellingen. Meestal worden deze niet geëxpliciteerd, maar in 

dit onderzoek naar besluitvormingsprocessen is het zinvol onze bril bij aanvang 

kenbaar te maken. Parallellen tussen onderzoeksobject en onderzoeksaanpak liggen 

voor de hand. Vertrekkend vanuit het klassieke onderscheid tussen enerzijds het 

                                                 

4 “Grounded theory methodology and methods are so much a part of some researchers’ thinking that they don’t bother 

especially to address them when writing up their research”. STRAUSS, CORBIN, o.c., 1997, p.63. 
5 TEISMAN, G., Complexe besluitvorming, een pluricentrisch perspektief op besluitvorming over ruimtelijke 

investeringen (proefschrift). Rotterdam: Erasmus Universiteit, 1992. 
6 SIMMEL, G., Brug en deur. Filosofische essays gekozen en ingeleid door prof. dr. J.M.M. de Valk. Kampen: Kok 

Agora, 1990, p.23. 
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positivisme en anderzijds het (sociaal-)constructivisme7, maken we in dit onderdeel 

duidelijk dat onze standpunten in dit proefschrift niet gebaseerd zijn op het 

overheersende object-subjectschema. We zullen verderop in dit hoofdstuk aantonen 

dat ons ontologisch en epistemologisch standpunt ook een sterke impact hebben op de 

methodologie die we hanteren. 

 

Het populaire en uit de natuurwetenschappen afkomstige (neo)positivisme stelt onder 

meer dat de realiteit los van de onderzoeker bestaat8. Deze klassieke opvatting is 

immers gebaseerd op het onderscheid tussen ‘kennende subjecten’ en ‘een objectief 

gegeven werkelijkheid’9. Eenduidige en juiste kennis verzamelen is dan een kwestie 

van goed zoeken en degelijk studiewerk. Positivisten gaan er dan ook vanuit dat ze in 

deze (maatschappelijke) werkelijkheid allerlei principes, causale verbanden of 

wetmatigheden kunnen detecteren, bij uitstek door middel van kwantitatief onderzoek 

waarbij statistische analyses vaak de kern vormen. Gestreefd wordt naar resultaten in 

termen van ‘als – dan altijd’. Om enige objectiviteit te garanderen impliceert dit echter 

dat de centrale begrippen meetbaar zijn en de stabiliteit van de causale relatie telkens 

wordt aangetoond. De sterkte van deze aanpak schuilt in de statistische 

generaliseerbaarheid van het resultaat. Toegepast op ons onderzoeksobject zouden we 

op basis van bepaalde onderzoeksconclusies en gegeven bepaalde premissen de 

besluitvorming bij stadsprojecten dan min of meer kunnen voorspellen.  

 

Volgens ons mogen onderzoekers (of ruimer: mag men) de ‘maatschappelijke’ of 

‘sociale’ werkelijkheid niet louter zien als fenomenen die objectief gegeven zijn en 

worden opgedeeld in verschillende variabelen die op de ene of andere manier met 

elkaar zijn verknoopt10. Deze veronderstelling kan gelden in bepaalde, voornamelijk 

laboratoriumachtige situaties, maar niet of nauwelijks bij complexe, veranderlijke 

maatschappelijke processen. Niet alleen twijfelen we sterk aan het ontologisch 

uitgangspunt van het positivisme, het lijkt ook weinig zinvol om bij besluit-

vormingsprocessen rond stadsprojecten te zoeken naar oorzaak-gevolg relaties tussen 

onafhankelijke en afhankelijke variabelen. Bij onderzoek in een complexe en 

wisselende context met telkens een diversiteit aan actoren, en dus ook een diversiteit 

aan strategieën, lijkt een onderzoek naar specifieke processen meer inzicht te 

verschaffen dan het trachten bepalen en verklaren van causale verbanden.  

 

Wij hanteren daarom een interactionistisch of (sociaal-)constructivistisch perspectief dat 

onder meer aansluit bij de postulaten van de ‘verstehende’ sociologie11, de 

                                                 

7 In de literatuur hangt of valt dit meestal samen met ‘interactionisme’ of ‘interpretivisme’. 
8 Neo-positivisten behouden dit ontologisch standpunt, maar aanvaarden dat deze maar gedeeltelijk 

kenbaar is omwille van imperfecte menselijke waarnemingsinstrumenten en de ongrijpbare aard van de 

realiteit. MORTELMANS, D., Handboek kwalitatieve onderzoeksmethoden. Leuven: Acco, 2007, p.62. 
9 KUNNEMAN, H., De Waarheidstrechter. Een communicatietheoretisch perspectief op wetenschap en 

samenleving. Amsterdam: Boom-Meppel, 1986, p.16; VERBEKE, o.c., 1997, p.0-2. 
10 De ‘objectieve’ werkelijkheid (vb. aanwezig in wat binnen bepaalde laboratoria van exacte 

wetenschappers gebeurt) stellen we samen met Verbeke niet in vraag als analyseniveau, “maar veeleer haar 

veel verdere impact dan dit in se bescheiden niveau. Kritisch is veeleer haar dubbelbinding met bijvoorbeeld 

maatschappelijke werkelijkheid (…) Dergelijke objectiviteit moet in haar juiste schaal worden beschouwd en bijgevolg 

geëvalueerd”. VERBEKE, o.c., 1997, pp.55-56.   
11 ‘Begrijpen’ in Weberiaanse zin. 
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fenomenologie en het symbolisch interactionisme12. “If men define their situations as real, 

they are real in their consequences”, debiteerde W.I. Thomas reeds in de jaren ’20, doelend 

op het belang om menselijk handelen in zijn context te bestuderen13. Interactionisten 

zien de maatschappelijke of sociale werkelijkheid gecreëerd via interacties en processen 

van betekenisgeving. Dit past ook binnen de fenomenologie die stelt dat een realiteit 

(object) slechts betekenis krijgt door de subjectieve inbreng van actoren (subjecten) en 

waarin de leuze ‘Zu den Sachen selbst’ centraal staat14. Dé werkelijkheid bestaat hier 

niet, maar is een dynamisch gegeven dat afhankelijk is van veranderende conceptuele 

kaders en een wisselende sociale context. De werkelijkheid is dus per definitie 

meervoudig en veranderlijk. 

 

Toegepast op dit proefschrift betekent ons ontologisch uitgangspunt – i.e. dus een 

sociaal-constructivistische benadering – dat zowel besluitvorming bij stadsprojecten als 

wetenschappelijke kennis hierover sociaal worden geconstrueerd en geen objectieve 

gegevens zijn. De eerste consequentie behandelen we hieronder, de tweede in volgend 

onderdeel (cf. infra, deel 4.2.2).  

 

We gaan er vanuit dat bij de totstandkoming van een stadsproject verschillende actoren 

voortdurend betrokken zijn bij interactieprocessen waarbij door wederzijdse 

interpretatie van elkaars strategieën, belangen, doelen en eigenschappen het gedrag 

wordt afgestemd op een min of meer gemeenschappelijke definitie van de situatie. 

Foucault en Flyvbjerg volgend stellen we hierbij ook dat machtige actoren deze realiteit 

sterk definiëren (cf. hoofdstuk 2, deel 2.3.2). Of en hoe contextfactoren het gedrag 

beïnvloeden hangt dan af van de wijze waarop ze door de betrokken actoren worden 

geïnterpreteerd. Besluitvormingsprocessen rond stadsprojecten bestaan dus uit 

voortdurende wederzijdse interacties tussen actoren die betrokken zijn bij deze 

processen en beslissingen nemen over het stadsproject (zie ook hoofdstuk 2). 

Contextfactoren en maatschappelijke ontwikkelingen (economisch, sociaal, 

institutioneel, etc.) kunnen ook wel een remmende of stimulerende rol spelen, maar 

enkel doordat de betrokken actoren deze factoren en ontwikkelingen interpreteren, 

inschatten en hier vervolgens strategisch op anticiperen of voortbouwen15.   

 

4.2.2.   Epistemologie en casestudy 

Reconstructies van besluitvormingsprocessen als cases 

 

In dit proefschrift spelen we rechercheur van besluitvormingsprocessen rond 

stadsprojecten (en zoals al vermeld niet van de besluiten rond stadsprojecten op zich). 

Om zicht te krijgen op hoe dergelijke processen in Vlaamse steden tot stand komen, 

                                                 

12 BLUMER, H., Symbolic interactionism: perspective and method. Engelwood Cliffs: Prentice Hall, 1969. 
13 COSER, L.A., Masters of Sociological Thought. Ideas in Historical and Social Context. Chicago: Harcourt Brace 

Jovanovich, 1971, pp.511-559. 
14 RIEGLER, A., Towards a Radical Constructivist Understanding of Science. In: Foundations of Science, 

2001, 6, pp.1-30; WALDRAM, J., Encyclopedie van de Filosofie. Baarn: Tirion, 1987. 
15 Dit sluit ook aan bij Kingdon’s ‘policy window’ (cf. hoofdstuk 2). KINGDOM, J.W., Agendas, alternatives 

and public policies. Boston: Little, Brown and Company, 1984. 
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welke actoren daarbinnen de cruciale beslissingen nemen en wat de verschillen en 

parallellen hieromtrent zijn tussen types stadsprojecten, is het volgens ons 

noodzakelijk om cases te bestuderen en telkens de omgekeerde weg te bewandelen. 

Vertrekkend van wat als een strategisch stadsproject wordt beschouwd hebben we 

daarom aan de hand van ontzettend veel materiaal enkele besluitvormingsprocessen in 

kaart gebracht en beslissingsmacht geanalyseerd. Zonder een reconstructie van de 

besluitvorming in enkele cases zijn volgens ons onderzoekers niet in staat een adequaat 

zicht te krijgen op deze complexe processen en de machtsconfiguraties daarbinnen. 

Casestudy’s laten toe complexe fenomenen in hun samenhang te bestuderen en de 

bestaande situatie intact te houden16. Een casestudy is “an empirical inquiry that 

investigates a contemporary phenomenon within its real-life context; when the boundaries 

between phenomenon and context are not clearly evident; and in which multiple sources of 

evidence are used”17. Door besluitvormingsprocessen in hun ‘real-life context’ te 

bestuderen trachten we de rijkdom van de situatie te behouden. In deze 

gecontextualiseerde kijk op de werkelijkheid gaat het particuliere primeren op het 

algemene. De centrale onderzoeksvragen bij casestudyonderzoek beginnen dan ook 

niet met ‘hoeveel’, maar meestal met ‘hoe’18. Een alternatief zou ook kunnen zijn om 

een grote groep politici of topambtenaren uit steden te bevragen naar hoe zij het 

verloop van besluitvormingsprocessen en de beslissingsmacht hierbinnen inschatten, 

maar dan wegen de percepties van de geïnterviewden sterk door19, worden ze tot 

onderzoekers omgedoopt, beamen ze vaak de vooropgestelde hypothesen en/of is 

theologisch onderzoek nooit veraf. Door te opteren voor casestudyonderzoek en de 

processen zo veel als mogelijk zelf te ontleden, willen we onder meer vermijden dat 

onze veronderstellingen de input van de geïnterviewden sterk sturen. 

 

In methodologische literatuur wordt het onderscheid gemaakt tussen enkelvoudige en 

meervoudige casestudy’s20. Om zicht te krijgen op de veelheid, de subtiliteit en het 

gebruik van de verschillende (machts)mechanismen in besluitvormingsprocessen was 

het misschien een interessante optie geweest om de besluitvorming rond één niet zo 

beladen stadsproject tot in het kleinste detail te reconstrueren. Enkelvoudige casestudy 

laat toe grondiger te werk te gaan bij de verschillende variabelen, een niet zo beladen 

case verhoogt bij betrokken actoren de openheid naar onderzoekers. Dergelijke keuze 

is zinvol als we zouden kunnen beschikken over vele relevante (en persoonlijke) mails, 

verslagen van formeel en informeel overleg, de kenmerken van de persoonlijke relaties 

tussen alle betrokken actoren, de inhoud van vele informele gesprekken, de evolutie 

van kennis op het terrein, etc. Echter omwille van privacyredenen en andere 

problemen betreffende dataverzameling is dit rond stadsprojecten niet haalbaar. Niet 

alleen willen we ook de gangbare kritiek vermijden dat enkelvoudige casestudy’s het 

                                                 

16 MILES M.B., HUBERMAN A.M., Qualitative Data Analysis: A Sourcebook of New Methods. Newbury Park, 

CA: Sage, 1984; BAARDA, D.B., DE GOEDE, M.P.M., TEUNISSEN, J., Basisboek. Kwalitatief Onderzoek. 

Groningen: Wolters-Noordhoff, 2005, pp.112-124. 
17 YIN, R.K., Case study research. Design and methods. London: Sage, 1984, p.13. 
18 KAARBO, J., BEASLEY, R.K., A practical guide to the comparative case study. In: Political Psychology. 

1999, 20, 2, p.389. 
19 Zie ook bijvoorbeeld het onderscheid in methodologie om macht te meten bij Hunter (reputationele 

methode) en Dahl (analyse van besluitvormingsprocessen). Cf. hoofdstuk 3. 
20 BAARDA e.a., o.c., 2005, pp.121-124; MORTELMANS, o.c., 2007, pp.175-180; YIN, o.c., 1984. 
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unieke karakter van het onderzochte geval te dik in de verf zetten, het interesseert ons 

bovendien uitermate sterk om na te gaan in welke mate en waar de besluitvorming bij 

types van stadsprojecten verschillen en parallellen vertoont. Dit vraagt bijgevolg een 

meervoudige casestudy. 

Meervoudige casestudy in één stad 

 

Zoals aangegeven is het onze bedoeling inzicht te verwerven in de besluitvorming bij 

verschillende types stadsontwikkelingsprojecten. In de politicologie duidt men deze 

werkwijze aan met ‘comparative case method’. Dit is “the systematic comparison of two or 

more data points (cases) obtained through use of the case study method”21. Hierbij is het van 

belang “to establish the relationship between the most important variables […] to minimize 

variability in other variables that may affect the investigated relationship”22. Om voldoende 

factoren onder controle te houden en rekening houdend met de beschikbare tijd en 

middelen, opteerden we om ons onderzoek in één Vlaamse centrumstad uit te voeren, 

namelijk Kortrijk23. Indien we zouden hebben gekozen om rond dit onderzoeksobject 

de parallellen en verschillen tussen types van centrumsteden in kaart te brengen, dan 

zou het type stadsproject zo veel als mogelijk constant moeten blijven (vb. enkel 

stationsprojecten of voetbaltempels). Dit was niet ons opzet. Door het constant houden 

van de stad (i.c. het amalgaam aan instituties, actoren en hun verhoudingen) kunnen 

we dus adequaat nagaan in welke mate, waar en wanneer de besluitvorming (proces 

en machtsconfiguraties) gelijkenissen en verschillen tonen tussen types van 

stadsprojecten. We menen ook aan de aanbeveling van Kaarbo & Beasley te hebben 

voldaan om bij dergelijke methode het aantal te onderzoeken ‘variabelen’ beperkt te 

houden. In ons onderzoek gaat het over de proces- en machtscomponent van 

besluitvorming bij stadsprojecten, echter wel telkens nog verder ontrafeld (cf. 

‘Intermezzo’). 

 

Kortom, zoals verder zal blijken tonen onze cases de noodzakelijke gelijkenissen (i.e. 

recente en ingrijpende fysiek-ruimtelijke projecten in het stadscentrum) en verschillen 

(bijvoorbeeld naar coalitie van belangrijkste besluitvormers, naar belangrijkste 

financieringsbron van het stadsproject en naar focus naast fysiek-ruimtelijke aspecten).  

 

De West-Vlaamse centrumstad Kortrijk ligt qua inwonersaantal (ongeveer 74.000 

inwoners) en grootte in de middenmoot van alle Vlaamse centrumsteden. Daarnaast is 

deze stad ook min of meer geselecteerd op basis van ‘convenience sampling’24. Het 

betreft bovendien een stad die zelden voorwerp van onderzoek is – dit geldt zeker ook 

voor zijn fysiek-ruimtelijke projecten – en die we min of meer als een vreemdeling 

                                                 

21 KAARBO, BEASLEY, o.c., 1999, p.372. 
22 KAARBO, BEASLEY, o.c., 1999, p.379. 
23 Aanvankelijk werd parallel onderzoek opgestart in de stad Gent, maar het aantal factoren of variabelen 

(vb. grootte van stad, politieke cultuur en structuur, politieke-ambtelijke verhoudingen, etc) werd toen te 

groot om de besluitvorming bij types van stadsontwikkelingsprojecten adequaat te kunnen vergelijken. 

Duidelijk vergelijkbare stadsontwikkelingsprojecten bleken na eerste analyses uiteindelijk niet 

voorhanden. 
24 Hiermee wordt bedoeld dat pragmatische redenen meespelen in de selectie (i.c. nabijheid) zonder dat 

het onderzoek in gevaar komt. MORTELMANS, o.c., 2007, pp.160-161. 
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konden benaderen. We lichten verder in dit hoofdstuk enkele algemene en formele 

kenmerken van deze stad uitgebreider toe (inclusief politieke situatie). In hoofdstuk 5 

analyseren we enkele Kortrijkse topics relevant voor dit proefschrift meer in detail. 

Methodische triangulatie bij dataverzameling 

 

Casestudy’s gaan meestal vergezeld van kwalitatieve onderzoeksmethoden en -

technieken25. Kwantitatief onderzoek (bijvoorbeeld via een extensieve grootschalige 

postenquête) is veel minder in staat om dergelijke complexiteit en specificiteit goed te 

vatten. Een kwalitatieve benadering geniet dan ook de voorkeur omdat “we flexibel 

moeten kunnen inspelen op hetgeen we in de onderzoekssituatie ontmoeten. Dat geldt voor 

situaties die we niet of slechts in beperkte mate kunnen onderzoeken met methoden en 

technieken die gericht zijn op kwantificering: (…) situaties die zo complex of veranderlijk zijn, 

of waarin zich dermate complexe of steeds veranderende processen afspelen dat de bestaande 

kennis niet toereikend is of kan zijn”.26 Het hanteren van meerdere methoden om aan 

gegevens te komen is bij casestudy’s en kwalitatief onderzoek eerder de regel dan de 

uitzondering en wordt aangeraden27. “Not only can the case study method serve to 

complement other research methods, it can be multimethodological in itself, as a number of 

techniques (e.g. interviews, content analysis, archival analysis) can be incorporated into a case 

study research design”28. Meestal is er wel een dominante methode29. De reconstructies 

van besluitvormingsprocessen rond stadsprojecten zijn in dit proefschrift sterk 

gebaseerd op tientallen intensieve interviews met sleutelfiguren (cf. infra, deel 4.4). 

Met intensief bedoelen we dat deze interviews in de diepte gingen wat ook inhoudt dat 

de respondenten relatief gering in aantal waren en uiteindelijk zeer gericht werden 

gekozen30. Enerzijds waren deze sleutelfiguren meestal deels zelf onderzoeksobject, 

anderzijds interesseert ons ook hun ‘insider’s view’ op processen. We kozen daarnaast 

ook telkens voor een analyse van verschillende (beleids)documenten zoals boeken en 

artikels, formele plannen, pacten en protocollen, publieke en niet-publieke rapporten, 

verslagen van vergaderingen en mails tussen actoren. Het raadplegen van meerdere 

bronnen en/of het hanteren van verschillende technieken om data te verzamelen – met 

elk zijn sterke en zwakke kanten – levert een adequater beeld op van het 

besluitvormingsproces. Dergelijke methodische triangulatie vermindert immers een al 

te sterke doorwerking in de beschrijving en analyse van één individu of één 

(beleids)document.  

 

                                                 

25 Mc NABB begrijpt onder kwalitatief onderzoek “a set of nonstatistical inquiry techniques and processes used 

to gather data about social phenomena”. Mc NABB, D., Research methods in public administration and nonprofit 

management. New York: Sharpe ME. Cf. ook STRAUSS, A., CORBIN, J., Basics of Qualitative Reseach: 

Grounded Theory procedures and techniques. Sage: London, 1990; BAARDA, e.a., o.c., 2005, p.114; 

LESTHAEGHE, R., Onderzoeksmethoden in mens- en maatschappijwetenschappen. Brussel: VUB-Centrum voor 

Sociologie, 1993, pp.26-38. 
26 MASO, SMALING, o.c., 1998, p.11. 
27 VERSCHUREN, P.J.M., Case study as a research strategy: some ambiguities and opportunities. In: 

International Journal of Social Research Methodology, 6, 2, pp.121-139. 
28 KAARBO, BEASLEY, o.c., 1999, p.389. Zie ook YIN, o.c., 1984. 
29 MORTELMANS, o.c., 2007, p.23. 
30 LESTHAEGHE, o.c., 1993, p.26. 
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Desondanks zijn we ervan overtuigd dat we in dit proefschrift noch een complete 

beschrijving, noch een voor elke betrokken actor volledig aanvaardbare beschrijving 

van de besluitvormingsprocessen in kaart brengen. Zoals vermeld zijn de 

reconstructies van de cases steeds een (re)constructie van de onderzoeker. Over de 

grote lijnen zal de discussie beperkt blijven, maar ondanks talrijke feedbackronden 

kunnen nog steeds details worden toegevoegd, gewijzigd of geschrapt. Dit ligt deels 

aan een onderzoekerbias liggen, deels aan de moeilijke toegankelijkheid tot het 

studieobject. Zelfs bij onze focal actor zijn we niet in staat om steeds alle relevante 

interacties op individueel niveau te kennen of mee te nemen. Eén van de grootste 

beperkingen rond de dataverzameling in functie van dit proefschrift is dat we als 

onderzoekers geen deel uitmaken van de actoren die over het stadsproject beslissen. 

We bekijken het onderzoeksobject dus weinig betrokken. De interessante vraag blijft 

wel of we de ‘black box’ van het besluitvormingsproces voldoende open krijgen31. 

Eigen (re)constructies: zienswijze en methodiek 

 

Onderzoekers die de weinig tastbare besluitvormingsprocessen en de verschillende 

machtsconfiguraties bij stadsprojecten in kaart willen brengen moeten volgens ons zelf 

feiten en ‘constructies’ verzamelen, interpreteren, analyseren, verbinden en opdelen en 

dus ook zelf ‘(re)constructies’ maken. We kunnen hier een onderscheid maken tussen 

‘feiten’ en ‘constructies’, waarbij een ‘constructie’ een interpretatie of een betekenis is 

die aan feiten werd gegeven. Hier raken we de kern van ons epistemologisch 

standpunt. Dergelijke (re)constructies vloeien dus voort uit enerzijds de 

vooronderstellingen van de onderzoeker en anderzijds de beschikbare en verzamelde 

informatie die deels gebaseerd is op (re)constructies van betrokken actoren bij deze 

processen. 

 

In het inleidende hoofdstuk van dit proefschrift gaven we reeds aan dat het hanteren 

van een perspectief als vertrekpunt bepalend is voor de onderzoeksresultaten over de 

besluitvorming bij stadsprojecten. Vandaar dat we het belangrijk vinden om in dit 

proefschrift onze veronderstellingen mee te geven en te verdedigen. Zo lichtten we in 

voorgaande hoofdstukken al uitgebreid verschillende perspectieven op besluitvorming 

toe en pleitten toen om te vertrekken vanuit een complexiteitserkennend perspectief. 

Wanneer we in dit proefschrift het dominante ordezoekende perspectief zouden 

hebben gevolgd, zou dit allicht hebben uitgemond in een beschrijving en analyse die 

zich baseert op de klassieke fases zoals een voorbereidende fase, een beslissingsfase en 

een implementatiefase (cf. infra, deel 2.2) en die sterk vertrekt vanuit de rol en agenda 

van de formele actoren (cf. infra, deel 3.2). We reikten in voorgaande hoofdstukken 

argumenten aan om duidelijk te maken dat deze aanpak beperkt is en zeker niet 

houdbaar bij complexe processen met verschillende actoren die dergelijke fases anders 

kunnen percipiëren.  

 

Een case benaderen met een complexiteitserkennend en meer afstandelijk perspectief 

biedt voldoende ruimte om ook de brede context in kaart te brengen, laat flexibiliteit 

toe om het besluitvormingsproces zowel lineair als niet-lineair te beschouwen (zonder 

                                                 

31 Zie inleiding van dit hoofdstuk. 
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dat het tonen van samenhang problematisch wordt) en is in staat om de focus van dit 

proefschrift op de voorgrond te plaatsen waar nodig. Deze vrij alternatieve invalshoek 

is onder meer mogelijk omdat we ons onderzoeksobject relatief scherp kunnen 

afbakenen32. Op dat vlak gaat het dus om eenvoudige cases33. Een fysiek-ruimtelijk 

stadsontwikkelingsproject is immers makkelijker te vatten dan bijvoorbeeld ‘sociaal 

beleid’ of ‘regionalisering’. Door onze cases met dit perspectief te reconstrueren hopen 

we dat we ons niet bij voorbaat vastrijden op een zoektocht naar hét begin- of eindpunt 

van een fase of hét cruciale beslissingsmoment34. Toch worden we in ons onderzoek 

naar processen hoe dan ook geconfronteerd met een interessante paradox: “De mens 

(…) kan verandering slechts zien door ze met zijn blik te kaderen en fixeren. De vergelijking of 

opeenvolging van blikken confronteert ons met verandering. (…) Verandering is slechts 

werkelijk dankzij zijn antipode, met name bepaling of begrenzing”35. Als onderzoekers zullen 

we dus zoals al gemeld in hoofdstuk 1 (cf. deel 1.3.2) besluitvormingsprocessen moeten 

opdelen en terug verbinden (of omgekeerd). 

 

Na een synthese van verkennend onderzoek in hoofdstuk 5 (i.c. met betrekking tot het 

Kortrijkse planningsinstrumentarium en de ‘focal actor’)36, reconstrueren we in 

hoofdstuk 6 op een controleerbare en methodologisch verantwoorde wijze onze 

geselecteerde besluitvormingsprocessen aan de hand van een narratief gestructureerde 

representatie. De processen krijgen een talige orde aangemeten. Feiten en 

gebeurtenissen worden verbonden met elkaar en krijgen reeds betekenis. We hangen 

deze reconstructies echter niet enkel op aan de formele plannen die werden 

opgemaakt. Allerlei interacties tussen actoren, exogene factoren of maatschappelijke 

ontwikkelingen, formele en informele initiatieven, bindende en niet-bindende 

documenten, machtsverhoudingen en netwerken, belangenconflicten en strategieën, 

etc. worden telkens in rekening genomen. Het betreffen dus verhalen met een 

holistisch karakter omdat we menen dat heel wat zaken verweven doorwerken op de 

besluitvorming en het eindresultaat van de stadsprojecten kunnen bepalen. In 

hoofdstuk 7 en 8 analyseren we dit empirische luik door gebruik te maken van ons 

incisiekader gebaseerd op het theoretische deel (cf. ‘Intermezzo’). 

 

4.2.3.   Naar overdraagbare conclusies 

 
Het onderzoeksobject van dit proefschrift, ons ontologisch en epistemologisch 

standpunt en het methodologisch perspectief dat volgens ons hier best bij aansluit, laat 

nauwelijks toe generaliserende conclusies te trekken zodat (besluitvormingsprocessen 

                                                 

32 Aanvankelijk opteerden we voor strategische beslissingen die zich niet beperkten tot fysiek-ruimtelijke 

projecten, waardoor het onderzoek scherpte miste (cf. supra, deel 4.1).  
33 BAARDA, e.a., o.c., 2005, pp.117-121. 
34 Zoals aangegeven in hoofdstuk 1 en 2 verwachten we niet dat er een duidelijke scheiding is tussen 

bijvoorbeeld de voorbereidingsfase en de uitvoeringsfase. Overigens is ook het afbakenen van een reeks 

cruciale en bindende beslissingsmomenten zoals Teisman doet in zijn rondenmodel niet eenvoudig te 

operationaliseren. TEISMAN, o.c., 1992, pp.121-124. 
35 VERBEKE, o.c., 1997, p.2. Cf. citaat Simmel bij aanvang van dit deel. 
36 Ter verkenning benaderen de machtscomponent in dit hoofdstuk volgens de reputatiemethode. We 

lichten daar kort onze werkwijze toe (cf. deel 5.4.1).  
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en beslissingsmacht rond) stadsprojecten in Vlaamse steden voorspelbaar worden. We 

zullen dan ook geen ‘positivistische’ causale modellen produceren die de uitkomst van 

het besluitvormingsproces rond en de beslissingsmacht bij bepaalde types van 

stadsprojecten kunnen bepalen. Hoewel onze resultaten sterk situationeel bepaald zijn 

en een statistische generalisatie onmogelijk is, pogen we op basis van onze kwalitatieve 

beschrijvingen van besluitvormingsprocessen bij de analyse toch te zoeken naar 

eventuele patronen. Onze keuze om drie cases te bestuderen is het resultaat van een 

evenwichtsoefening waarbij ‘diepgang’ en ‘diversiteit’ de voornaamste criteria waren. 

Een beperkt aantal, welgekozen cases laat toe zeer grondig, betrokken en afstandelijk 

de procescomponent, de machtscomponent en de verschillende mechanismen die 

binnen en tussen deze componenten van ons onderzoeksobject spelen, in kaart te 

brengen.  

 

De gekende kritiek op casestudy’s inzake beperkte generaliseerbaarheid (externe 

validiteit) wordt door bepaalde auteurs gepareerd door te stellen dat deze beperking 

vooral geldt in statistische zin37, maar niet op theoretische vlak38. Hiermee wordt 

bedoeld dat de onderzoeksresultaten gebaseerd op ‘exemplarische gevallen’ 

overdraagbaar zijn op vergelijkbare of overeenkomstige gevallen die niet werden 

onderzocht. Dergelijke overdraagbaarheid (‘transferability’) is gebaseerd op 

analogieredeneringen. “Het bijzondere is dat niet de onderzoeker bepaalt of en welke 

analogieën bestaan tussen de onderzochte en niet-onderzochte situaties, maar de lezer van het 

onderzoeksrapport”39. Hoewel we – voornamelijk noodgedwongen – bescheiden willen 

blijven, is het alvast deels onze uitdaging om via meervoudige casestudy de relevantie 

aan te tonen van de verkregen inzichten voor andere besluitvormingsprocessen en de 

lezer (bijvoorbeeld een andere onderzoeker die aan de slag wil gaan met ons 

onderzoeksobject) in staat te stellen analogieredeneringen te ontwikkelen. In de eerste 

plaats denken we hier aan andere ingrijpende stadsontwikkelingsprojecten die 

momenteel in Vlaamse steden worden uitgevoerd of opgezet, maar uiteindelijk ook 

aan politieke besluitvorming in andere multi-level en/of multi-actor arrangementen 

rond ruimtelijke interventies.  
 

Kortom, de centrale doelstelling van ons onderzoek is en blijft fundamentele en 

praktische kennis te verwerven over besluitvormingsprocessen en beslissingsmacht die 

academici en bestuurders in staat moet stellen toekomstige besluitvormingsprocessen 

beter te begrijpen, niet te voorspellen (cf. hoofdstuk, deel 1.3.4). 

 

4.3.   SELECTIE VAN CASES 

 

Alvorens de wijze van caseselectie toe te lichten, beschrijven we eerst zeer kort enkele 

algemene kenmerken van de stad waarin de stadsprojecten werden ontwikkeld. 

 

                                                 

37 Deze generaliseerbaarheid verwijst naar kwantitatieve onderzoeksmethoden die via een ad random 

steekproef uitspraken doen over een volledige populatie. 
38 YIN, o.c., 1984, pp.38-40; MASO, I., SMALING, A., Kwalitatief onderzoek: praktijk en theorie. Amsterdam: 

Boom, 1998, pp.78-79; BAARDA e.a., o.c., 2005, pp.199-200; MORTELMANS, o.c., 2007, pp.442-443. 
39 MASO, SMALING, o.c., 1998, pp.78-79. Cf. ook YIN, o.c., 1984. 
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4.3.1.   De stad Kortrijk 

Een beknopte omgevingsanalyse 

 

De Guldensporenstad Kortrijk ligt in zuidelijk West-Vlaanderen, tegen de Franse grens 

en aan de Leie40. In het stadscentrum splitst deze rivier zich om wat verder opnieuw 

samen te vloeien, zodat het kleine ‘Buda-eiland’ ontstaat. De fusiegemeente Kortrijk 

bestaat naast het stadscentrum uit de deelgemeenten Aalbeke, Bellegem, Bissegem, 

Heule, Kooigem, Marke en Rollegem. De kernen van Bissegem, Heule en Marke sluiten 

nauw aan bij het centrum, de andere deelgemeenten liggen veeleer in een landelijk 

gebied. Figuur 4.1 toont de bestaande nederzettingsstructuur van de stad. 

 
Figuur 4.1: Nederzettingsstructuur van de stad Kortrijk41 

 

 
 

Kortrijk is al lang niet meer de enige centrale plaats in zuidelijk West-Vlaanderen, maar 

slechts één van de vele kernen die samen een nagenoeg aaneengesloten verstedelijkte 

band in de Leievallei uitmaken42. Zo loopt de verstedelijking in het noorden verder in 

de buurgemeenten Kuurne en Harelbeke. Samen met Roeselare, Waregem en Menen 

vormt Kortrijk een stedelijk netwerk op Vlaams niveau. Tegelijkertijd maakt de stad 

ook deel uit van een grensoverschrijdend netwerk, namelijk het Eurodistrict 

                                                 

40 De Guldensporenslag vond plaats op de Groeningekouter te Kortrijk op 11 juli 1302. 
41 LEIEDAL, Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Kortrijk. Informatief gedeelte. Kortrijk: Intercommunale 

Leiedal i.s.m. de Stad Kortrijk, 2006, p.84. 
42 DE MEULDER, B., Buda-eiland, Kortrijk als work in progress. Twaalpuntenkroniek van een 

stadsproject. In: BOUDRY, L., LOECKX, A., VAN DEN BROUCK, J. e.a., Inzet / Opzet / Voorzet. 

Stadsprojecten in Vlaanderen. Antwerpen – Apeldoorn, Garant, 2006, p.54. 
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'Eurometropool Rijsel-Kortrijk-Doornik’43. Figuur 4.2 situeert Kortrijk ten opzichte van 

andere West-Vlaamse, Vlaamse en Franse steden. 
 

Figuur 4.2: Meso-situering van de stad Kortrijk44 
 

 
 

Eind 2007 telde de stad Kortrijk 73.939 inwoners en 31.915 private huishoudens. Tien 

jaar geleden woonden er nog ongeveer 1.000 mensen meer in de stad. Vooral de groep 

jonge werkenden en jonge gezinnen ontvluchtten de stad45. De laatste twee jaren lijkt 

deze stadsvlucht te stagneren. De bevolkingsvooruitzichten voor de komende 20 jaar 

geven aan dat het aandeel kinderen en jongeren (0-19 jaar) met meer dan 2% zal dalen 

tot 21%, terwijl de groep 60-plussers zal stijgen van 22% tot 27%. Deze tendensen 

(ontgroening en vergrijzing) blijken sterker te zijn dan gemiddeld in Vlaanderen. De 

stad Kortrijk telde in 2007 iets meer dan 4.000 mensen met een vreemde nationaliteit. 

Dat is een stijging van ruim 1.200 mensen in zeven jaar. De meesten komen uit 

Frankrijk (599 inw.), Marokko (596 inw.) en Nederland (188 inw.). Ongeveer 10% van 

de inwoners van Kortrijk zijn uit andere landen afkomstig (Belg of andere 

nationaliteit)46. In vergelijking met de andere centrumsteden in Vlaanderen is dit een 

relatief laag percentage. 

 

Kortrijk was in de 19de en 20ste eeuw een belangrijk centrum van de vlasnijverheid. Nog 

steeds is de Kortrijkse regio een belangrijk centrum in de textielindustrie. Ook de 

bouwnijverheid, de meubel- en de metaalindustrie zijn nog goed vertegenwoordigd.  

Wanneer de verdeling binnen de stad bekijken dan is Kortrijk bij uitstek een KMO-stad 

met veel zelfstandigen en heeft het een sterk ontwikkelde dienstensector47. De regio 

                                                 

43 Dit overlegorgaan waarbij 14 overheden betrokken zijn (4 Franse en 10 Belgische) werd in januari 2008 

formeel opgericht. Het metropoolgebied telt ongeveer 2 miljoen inwoners. Als rechtsvorm is gekozen voor 

een Europese Groepering voor Territoriale samenwerking (EGTS). De juridische zetel is gevestigd in Rijsel 

(Lille). 
44 LEIEDAL, o.c., 2006, p.14. 
45 STAD KORTRIJK, De stad Kortrijk in 2007. Een actuele omgevingsanalyse. Kortrijk: Directie Burger en 

Welzijn, 2007a, p.7; BLOCK, VAN ASSCHE, VANDEWIELE e.a., o.c., 2007, pp..236-241. 
46 STAD KORTRIJK, o.c., 2007a, p.7. 
47 FOD ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE, Kerncijfers voor de gemeente Kortrijk. Brussel: 

Algemene directie Statistiek en Economische informatie, 2008, p.3; STAD KORTRIJK, o.c., 2007a, p.12. 
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Kortrijk kent echter wel een ondervertegenwoordiging van hoofdzetels in vergelijking 

met Vlaanderen48. In vergelijking met andere Vlaamse centrumsteden ligt de 

(langdurige) werkloosheid in Kortrijk vrij laag. Ook de werkgelegenheidsgraad is 

behoorlijk en krimpt niet49. De stad Kortrijk kent ook een relatief grote en groeiende 

hogeschoolpopulatie. Cijfers uit 2006 tonen ons dat 7.275 studenten studeerden aan de 

KULAK (een afdeling van de Katholieke Universiteit Leuven), KATHO (de katholieke 

hogeschool) of HOWEST (de vrije hogeschool West-Vlaanderen)50. Op het vlak van 

cultuur scoort Kortrijk veeleer middelmatig (vb. inzake aantal podiumvoorstellingen 

en tentoonstellingen), maar beschikt het wel over een relatief grote culturele 

infrastructuur51. 

 

Het aandeel Kortrijkse huishoudens dat in de eigen stad een kleine of middelgrote 

koopwoning of appartement zou kunnen betalen is weliswaar sterk gedaald (van 

49,7% in 2000 tot 31% in 2004) maar wel hoog in vergelijking met andere Vlaamse 

centrumsteden. Cijfers van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen tonen aan 

dat de vraag naar sociale huurwoningen sterk is verminderd52. Ook de kwaliteit van 

het woningenbestand in Kortrijk valt over het algemeen mee. Toch leidden we op basis 

van de atlas van achtergestelde buurten af dat Kortrijk achtergestelde buurten kent. 

Geen zware achterstelling zoals in de twee Vlaamse grootsteden, Gent en Antwerpen, 

maar Kortrijk kent wel enkele gematigd achtergestelde buurten (vb. studentenbuurt) 

en gemiddeld achtergestelde buurten53. Dat we dergelijke situatie niet mogen 

relativeren wordt duidelijk wanneer we vaststellen dat naast de grootsteden enkel nog 

Ronse en Leuven dergelijke buurten hebben in Vlaanderen.  

 

Ondanks het standhouden van enkele industriële takken, kampt de Kortrijk – en 

voornamelijk de binnenstad – met enkele postindustriële condities. Volgens De 

Meulder vertaalt zich dit onder meer in weinig uitbreidingsmogelijkheden en een 

overvloed aan (te saneren) voids. Het komt er bijgevolg op neer om de reserveruimte 

van de stad opnieuw kwalificeren en inzetten als pluspunt in de veredeling van het 

bestaande stadsweefsel en stadsstructuur54. Zoals al aangegeven zouden stadsprojecten 

hier het instrument bij uitstek zijn.  

Enkele formele kenmerken van de ‘focal actor’ 

 

Hoewel we in volgend(e) hoofdstuk(ken) een veel ruimer beeld schetsen van de 

politiek-ambtelijke cultuur en structuur op basis van eigen onderzoek, gaan we in dit 

                                                 

48 BLOCK, VAN ASSCHE, VANDEWIELE e.a., o.c., 2007, pp.154-155. 
49 STAD KORTRIJK, o.c., 2007a, pp.12-13; BLOCK, VAN ASSCHE, VANDEWIELE e.a., o.c., 2007, pp.164-

169. 
50 STAD KORTRIJK, o.c., 2007a, p.8. 
51 BLOCK, VAN ASSCHE, VANDEWIELE e.a., o.c., 2007, pp.71-120; STAD KORTRIJK, o.c., 2007a, pp.13-

14. 
52 STAD KORTRIJK, o.c., 2007a, pp.9-10; BLOCK, VAN ASSCHE, VANDEWIELE e.a., o.c., 2007, pp.211-

235. 
53 KESTELOOT, MEYS, o.c., 2007, pp.73-74. 
54 DE MEULDER, B., o.c., 2006, p.54. 
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onderdeel kort in op de verkiezingsuitslag, de bestuursmeerderheid, de ambtelijke 

structuur en de slagzin van de stad. 

 

Tot 2001 werd Kortrijk bestuurd door een meerderheid van Christen-democraten. Van 

doorslaggevend belang was tot dan de verhouding tussen enerzijds de ACW-vleugel 

(Algemeen Christelijk Werknemersverbond)55 en anderzijds de middengroepen 

bestaande uit de NCMV-vleugel (Nationaal Christelijk Middenstandsverbond)56 en de 

landbouwers (Boerenbond). Begin 2001 volgde Stefaan De Clerck (CVP, na oktober 

2001 CD&V) de NCMV’er Emmanuel de Bethune op als burgemeester. Hoewel de 

Christen-democraten bij de verkiezingen een meerderheid hadden behaald, opteerden 

ze toch om een coalitie te vormen met de socialisten. De SP kreeg één schepenmandaat. 

In 2006 verloren de Christen-democraten (of beter: het kartel CD&V – N-VA) hun 

meerderheid. Niet het kartel sp.a-spirit werd coalitiepartner, maar wel de liberalen. 

Naast het stemmenverlies van het kartel CD&V – N-VA valt ook de opkomst van het 

Vlaams belang op. 
 

                                                           Tabel 4.1: Uitslagen gemeenteraadsverkiezingen Kortrijk (2006) 
 

 

Politieke partij Percentage 2006 Verschil 2000 Aantal zetels 

CD&V – N-VA 40,0 % -5,1 % 18 

VLD 21,5 % +0,6 % 9 

sp.a - spirit 18,0 % +2,5 % 7 

Vlaams Belang 14,4 % +4,8 % 6 

Groen! 5,6 % -1,8 % 1 

PVDA 0,6 % +0,1 % 0 

 

Eind december 2008 werd burgemeester De Clerck federaal minister voor Justitie 

waardoor een waarnemende burgemeester voor de stad Kortrijk diende te worden 

aangesteld. Schepen Lieven Lybeer kreeg deze functie toebedeeld. 

 

De Kortrijkse gemeente telt 41 raadsleden en 8 schepenen (6 Christen-democraten en 2 

liberalen). Eind 2007 bedroeg het aantal fulltime equivalenten die werkten voor de stad 

Kortrijk 85857. Zowel het aantal personeelsleden als het opleidingsniveau van de 

stedelijke administratie nam afgelopen jaren duidelijk toe. De structuur van de 

stedelijke organisatie werd recentelijk grondig gewijzigd. Deze reorganisatie ging van 

start in 2001 met de invoering van een nieuwe interne structuur die de stedelijke 

diensten groepeerde in een beperkt aantal directies. Dit ging gepaard met de inrichting 

van een ‘Nieuw gemeentehuis’ waarbij op het gelijkvloers alle publieksgerichte 

diensten en hun directies samen kwamen te zitten. Begin 2004 werd het nieuwe 

stadhuis in gebruik genomen. Deze reorganisaties stond in het teken van een 

kwaliteitsvolle dienstverlening aan de inwoners en stadsgebruikers via efficiënte 

procedures en processen en binnen de beschikbare middelen.  

 

                                                 

55 Dit is de vroegere benaming voor de huidige Koepel van de christelijke werknemersorganisaties in 

Vlaanderen.  
56 Later omgedoopt tot UNIZO (Unie van Zelfstandige Ondernemers). 
57 Dit is dus berekend volgens het aantal uren, niet volgens het aantal personeelsleden. 
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De centrale slogans die we in het huidige bestuursakkoord en het lopende strategische 

meerjarenplan van de stad terugvinden zijn ‘Kortrijk, stad van innovatie, creatie en 

design’ en ‘Kortrijk aantrekkelijk maken’. Het Ruimtelijk Structuurplan Kortrijk 

(richtinggevend gedeelte) pleit zelfs voor een echte schaalsprong58. Deze typische post-

industriële stedelijke aanpak laat zich leiden door het in hoofdstuk 1 en 3 beschreven 

discours rond ‘the entrepreneurial city’, de creatieve kenniseconomie, innovatie, etc. 

passend binnen een institutionele context van ‘glokalisatie’ en ‘urban locational policy’ 

(in termen afkomstig uit de politicologie) of van ‘rolled-out neoliberalism’ (volgens 

politiek-geografen)59. Onderliggende bedoeling van deze profilering is om de creatieve 

(midden)klasse, innovatieve bedrijven en investeerders, studenten, toeristen en andere 

consumenten naar hun stad te trekken.  

 

4.3.2.   Drie stadsontwikkelingsprojecten met ‘most different design’ 

 

Het selecteren van cases voor dit proefschrift gebeurde geleidelijk aan. Zoals al vermeld 

bij aanvang van dit hoofdstuk, was het aanvankelijk de bedoeling om besluitvormings-

processen te onderzoeken van strategische keuzes die (1) in strategische documenten 

van het stadsbestuur een centrale positie innemen, (2) door politieke en ambtelijke 

topfiguren van de stad tijdens de interviews als ingrijpend worden beschouwd, (3) in 

de loop van het ‘veldwerk’ (i.c. de interviews) al dan niet gewijzigd of veranderlijk 

worden uitgevoerd of opgestart60 en (4) grotendeels worden afgerond tijdens de 

huidige legislatuur. Om een zekere scherpte in het onderzoek te behouden beslisten we 

na enkele maanden veldwerk om de cases te beperken tot stadsontwikkelingsprojecten 

zoals gedefinieerd in de introductie van dit proefschrift en die gelegen zijn in de 

Kortrijkse binnenstad61. Bijgevolg werden drie van dergelijke stadsontwikkelings-

projecten grondig onderzocht die in de loop van huidige legislatuur min of meer zullen 

worden afgerond en die zowel in formele strategische documenten van het 

stadsbestuur (i.c. bestuursakkoord, strategisch meerjarenplan, ruimtelijk structuurplan) 

als door Kortrijkse politici en ambtenaren als ingrijpend voor de stad worden 

beschouwd.   

 

Deze drie cases zijn heterogeen op voor ons onderzoek belangrijke vlakken. Naast het 

stadsbestuur zijn immers telkens andere (semi-)publieke en/of (semi-)private actoren 

sterk betrokken bij de besluitvorming van het stadsontwikkelingsproject. Ook verschilt 

de belangrijkste financieringsbron tussen de cases. Tot slot is de focus – naast fysiek-

                                                 

58 In hoofdstuk 5 gaan we uitvoerig in op deze strategische documenten. 
59 In vorig hoofdstuk (cf. deel 3.4.4) bespraken we dit meer uitgebreid. HARVEY, D., From Managerialism 

to Entrepreneurialism: the Transformation in Urban Governance in Late Capitalism., Geografiska Annaler 

Series B, Human Geography, 1989, 71, 1, pp.3-17; MACLEOD, G., GOODWIN, M., Space, scale and state 

strategy: rethinking urban and regional governance. In: Progress in Human Geography, 1999, 23, 4, pp. 503–

527; PECK, J., TICKELL, A., Neoliberalizing Space. In: Antipode, 2002, 34, 3, pp.27-39; FLORIDA, R., The rise 

of the creative class and how it’s transforming work, leisure, community and everyday life. New York: Basic Books, 

2002; BRENNER, N., Globalisation as Reterritorialisation: The Rescaling of Urban Governance in the 

European Union. In: Urban Studies, 2004, 36, 3, pp.431–451. 
60 Omwille van het intentionele aspect. 
61 Zo verdwenen onder meer de Kortrijkse strategische keuzes rond bijvoorbeeld gebiedsgerichte werking 

en de  slagzin ‘Creatie, innovatie en design’.   
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ruimtelijke aspecten – telkens anders. Kortom, na het vooreerst onder controle houden 

van enkele factoren, krijgen we bij onze drie cases uiteindelijk een ‘most different 

design’. Onze selectie laat bijgevolg toe vergelijkend onderzoek uit te voeren (cf. 

‘comparative case method’).  

 

De besluitvorming van volgende Kortrijkse stadsprojecten zullen we in dit proefschrift 

beschrijven en analyseren: (1) winkelcentrum ‘K in Kortrijk’, (2) de Leiewerken, en (3) 

Buda Kunsteneiland. In het introducerend hoofdstuk van dit proefschrift lijstten we de 

belangrijkste verschillen op in een tabel (cf. tabel 1.1) en situeerden we de drie 

stadsontwikkelingsprojecten op een kaart van de Kortrijkse binnenstad (cf. figuur 1.2). 

Voor een uitgebreide beschrijving van deze stadsprojecten verwijzen we naar volgende 

hoofdstukken.  

 

4.4.   DATAVERZAMELINGSMETHODEN 

4.4.1.   Diepte-interviews met sleutelfiguren 
 

Voorbereiding veldwerk 

 

In de tweede helft van 2006 hadden we verkennende gesprekken met 

vertegenwoordigers van de stad Kortrijk omtrent deze studie62. Via een collegebesluit 

kregen we vervolgens de toestemming om ons onderzoek in de stad te voeren. In 

overleg met de stadssecretaris en een vertegenwoordiger van de strategische cel 

werden een lijst opgemaakt met gegevens van politici, ambtenaren en externe actoren 

die zeer zinvol waren om te interviewen. Concreet ging het om (ex-)burgemeesters, 

(ex-)schepenen, de OCMW-voorzitter, gemeenteraadsleden (ook oppositie), de 

stadssecretaris, leden van het managementteam en het middenkader (onder meer van 

de strategische cel en verschillende directies), vertegenwoordigers van autonome 

gemeentebedrijven, vzw’s, de intercommunale Leiedal, de Kamer van Koophandel en 

middenveldorganisaties. Deze lijst werden in de loop van het project aangepast en 

uitgebreid. Door personen te interviewen werd immers via een soort sneeuwbaleffect 

duidelijk welke andere personen nauw betrokken waren bij de besluitvorming van de 

geselecteerde stadsprojecten en/of ook nuttige informatie konden aanreiken63. 

Verderop in dit onderdeel geven we een overzicht van alle geïnterviewde actoren (cf. 

infra, tabel 4.2). 

 

Ter voorbereiding van de interviews stelden we aanvankelijk een kleine gesprekgids 

op. Dit instrument had niet als doel het gesprek vast te leggen of te structureren, maar 

diende veeleer als een geheugensteuntje of checklist. Het grootste voordeel van diepte-

interviews is immers de mogelijkheid tot ‘probing’ of ‘doorvragen’: we stellen ons niet 

louter tevreden met een kort bevestigend, ontkennend of ontwijkend antwoord, maar 

                                                 

62 Tijdens deze gesprekken kregen we al een eerste zicht op potentiële cases. 
63 Het sneeuwbaleffect verwijst in sterke mate naar de vaak gehoorde zin “X, die moet je zeker ook 

interviewen”. 
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gaan verder in op wat ons interesseert64. Deze gesprekgids bevatte 4 grote delen: (1) de 

achtergrondkenmerken van de geïnterviewde; (2) de besluitvorming, strategieën en 

strategische plannen in/van de stad; (3) relevante cases en de eventuele eigen rol 

daarin; (4) relevante cases en de rol van andere actoren. Deze gesprekgids was echter 

quasi-permanent aan verandering onderhevig. Zeker na de eerste interviews doken 

nieuwe interviewvragen op (en dus ook nieuwe of meer verfijnde onderdelen van 

onderzoeksvragen)65. Ook de tijd die actoren hadden vrijgemaakt voor het interview 

bepaalde de inhoud van deze gids. Eens we tientallen interviews hadden afgenomen 

en de brede contouren van het onderzoek vastlagen, was het gebruik van een 

gesprekgids overigens niet meer nodig. Een korte topiclijst volstond. Dit betekent 

geenszins dat de interviews losser of doellozer werden. Integendeel, de vragen werden 

steeds gerichter en kenden steeds minder een open einde. 

Afname: hoe, wanneer en wie? 

 

De interviews verliepen semi-gestructureerd. De gesprekgids en later de topiclijst 

bepaalde amper de volgorde van de gesprekken, de antwoorden van de respondent 

deden dat des te meer. Niet zelden vroegen we ook extra uitleg bij de antwoorden 

(‘Leg eens uit’, ‘Wat bedoel je juist’,…). Nadat we eerst een zeer korte toelichting gaven 

over ons onderzoek, startten we de interviews meestal met enkele vragen over de rol 

van de geïnterviewde. Nadien gingen we door op de strategieën van de stad en de 

impact van de verschillende stedelijke actoren. We startten dus met relatief makkelijke 

en brede topics en gingen gaandeweg steeds meer in op veeleer moeilijke, minder 

neutrale en smallere onderwerpen. De cases waarbij de geïnterviewde betrokken is 

kwamen dan ook meestal tijdens de tweede helft van het interview aan bod66. Soms 

was dit één case, soms waren dit er meerdere. Bij de cases kwamen in hoofdzaak het 

besluitvormingsproces en de beslissingsmacht van de verschillende actoren aan bod, 

niet zozeer de beslissing zelf. De interviews duurden gemiddeld anderhalf uur.  

 

Aan alle geïnterviewden werd bij aanvang van het gesprek steeds meegedeeld dat het 

citeren in dit proefschrift anoniem zou gebeuren. Hoewel de meeste geïnterviewden 

geen problemen hadden met het citeren van hun naam bij hun uitspraken, vroegen 

zeven personen om de belofte inzake anonimiteit zeker niet te schenden.  

 

De interviews werden – telkens met de toestemming van de geïnterviewde – digitaal 

opgenomen en daarna letterlijk uitgetypt. Deze werkwijze heeft verschillende redenen. 

Wanneer we tijdens het interview notities zouden nemen, zou het gesprek geremd 

kunnen verlopen en zou het bewaren van de volledigheid van de verkregen informatie 

in het gedrang komen. De context waarin de antwoorden worden gegeven blijft bij 

opnames bovendien bewaard, wat tevens zorgt voor verificatiemogelijkheden67. 

Daarenboven bestaat de kans dat we tijdens interviews enkel die informatie zouden 

                                                 

64 LESTHAEGHE, o.c., 1993, p.27. 
65 Wat op zijn beurt een impact had op de literatuurstudie en de theorievorming. Zoals gemeld past deze 

‘circulaire’ werkwijze binnen de ‘grounded theory approach’ (cf. supra, deel 4.1). 
66 Dergelijke volgorde wordt aangeraden. BAARDA e.a., o.c., 2005, pp.251-252. 
67 KVALE, S., InterViews: an introduction to qualitative research interviewing. Sage: Thousand Oakes, 1994.  
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hebben genoteerd die beantwoordde aan onze verwachtingen of informatiebehoefte op 

dat moment. Deze werkwijze liet dan ook bijsturing van de vraagstelling in de loop van 

de casestudy’s toe. 

 

Een eerste, tevens de grootste golf van interviews vond plaats tijdens de eerste helft 

van 2007. Toen werden er iets meer dan 30 diepte-interviews afgenomen. Tussen 

midden 2007 en midden 2008 overheerste de gedetailleerde verwerking van deze 

interviews en het theoretisch kaderen van de eerste resultaten. We namen toen slechts 

een vijftal interviews af. Wel organiseerden we eind 2007 een intern seminarie met 

onder meer enkele Kortrijkse politici en ambtenaren. Tussentijdse resultaten werden 

gepresenteerd en bediscussieerd. Na midden 2008 vonden nog eens 11 interviews 

plaats. Deze interviews gebeurden gericht en op basis van eerste teksten. We legden 

onze reconstructies van de besluitvormingsprocessen ter feedback voor aan enkele 

sleutelfiguren die nauw bij de cases zijn betrokken. Met een tiental personen was er 

toen ook kort informeel overleg en telefonisch contact of werden opmerkingen via mail 

doorgestuurd. 

 
Onderstaande tabel toont welke actoren uit de stad Kortrijk en daarbuiten werden 

geïnterviewd in functie van de drie cases. Personen met een sterretje (*) achter hun 

naam werden meerdere malen geïnterviewd en/of leverden tevens feedback op de 

eerste onderzoeksresultaten. 
 

                                                                                                Tabel 4.2: Overzicht geïnterviewde personen 
 

Naam  Functie tijdens interview 

(telkens in de stad Kortrijk, tenzij anders vermeld) 

Stefaan De Clerck burgemeester (2000-2012) – CD&V 

Emmanuel de Bethune ex-burgemeester (voor 2000) – CD&V 

Jean De Bethune schepen – CD&V 

Alain Cnudde schepen – CD&V 

Philippe De Coene gemeenteraadslid (ex-schepen) – sp.a 

Frans De Stoop ex-schepen – CD&V 

Lieve Vanhoutte gemeenteraadslid – CD&V 

Vincent Van Quickenborne gemeenteraadslid en staatssecretaris – open VLD 

Bart Caron gemeenteraadslid en Vl. parlementslid - spirit 

Filip Santy gemeenteraadslid – CD&V 

Franceska Verhenne voorzitster OCMW – CD&V 

Geert Hillaert * stadssecretaris 

Johan Vanhoutte stadsontvanger 

Frans Van Den Bossche * hoofdingenieur – strategische cel 

Machteld Claerhout hoofd directie cultuur 

Domien Dessein hoofd directie personeel en organisatie 

Jan Gheldof hoofd directie mobiliteit 

Paul De Marez hoofd directie burger en welzijn 

Tom Delmotte * rastermanager – strategische cel 

Patricia Ghekiere * stedenbeleid – strategische cel 

Stefaan Renard directie – cel economie 

Peter Tanghe directie stadsplanning 

Bart Verhaeghe directie – burger en welzijn (sociaal beleid) 
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Wouter Linseele directie - gebiedswerking 

Trui Tydgat * Stadsontwikkelingsbedrijf – SOK 

Karel Debaere * intercommunale Leiedal 

Maarten Gheysen * intercommunale Leiedal 

Franky Devos * vzw Buda Kunsteneiland 

Becky Verthé vzw Designregio Kortrijk 

Rik Goetinck * Vlaams depart. Mobiliteit & Openbare Werken 

Peter De Meyere * nv Waterwegen en Zeekanaal 

Pierre Iserbyt * NV Sint-Janspoort - Foruminvest 

Anoniem stadsbestuur Kortrijk 

Anoniem * stadsbestuur Kortrijk 

Anoniem stadsbestuur Kortrijk 

Anoniem stadsbestuur Kortrijk 

Anoniem * externe actor uit regio Kortrijk 

Anoniem externe actor uit regio Kortrijk 

Anoniem externe actor uit Vlaanderen 

 

Verwerking en rapportering 

 

De interviews werden nagenoeg allemaal uitgetikt en manueel gecodeerd. Tijdens de 

interviewfase werden wel enkele memo’s opgesteld, maar een eerste uitgebreide 

analyse gebeurde pas na categorisering van de resultaten uit de eerste 30 interviews. Na 

deze interviews bereikten we immers een zekere verzadiging (‘saturation’) en drong 

dergelijke analyse zich op. Nadien volgde een quasi permanente wederzijds interactie 

tussen veldwerk (i.c. interviews), consultatie van de literatuur (theorie) en verdere 

analyse van de verzamelde data rond de drie cases. We koppelden hierbij onze 

analyseresultaten ook terug naar enkele Kortrijkse actoren. 

 

In de volgende twee hoofdstukken zullen we onze ‘verhalen’ stofferen met relatief veel 

citaten uit de interviews. Maar dan nog betreft het niet zelden slechts een zeer kleine 

selectie van relevante citaten. De teneur van het geheel trachten we uiteraard zo 

genuanceerd als mogelijk weer te geven in de tekst. We kiezen daarbij meestal voor 

exemplarische citaten en voor citaten die iets toevoegen aan de tekst, zij het meer 

detaillistisch. Om de anonimiteit van de geciteerde te bewaren, werden soms delen uit 

het citaat weggelaten, weliswaar zonder dat dit afbreuk doet aan de boodschap van het 

citaat. In diezelfde filosofie werden bepaalde citaten ook aangepast, zoals het 

verwijderen van ‘euh’, (stop)woordjes in het West-Vlaamse dialect (vb. ‘wèh’, 

‘allee’,…) en onnodige herhalingen.  

 

Na elk citaat vermelden we tussen haakjes uit welke ‘groep van geïnterviewden’ dit 

citaat komt. We maken een onderscheid tussen 3 groepen (i.c. politici, ambtenaren en 

externe actoren). Ook het jaartal waarin het interview werd afgenomen wordt telkens 

vermeld. Bijgevolg vinden we na elk citaat vermeldingen in de vorm van ‘politicus 

Kortrijk, 2007’ of ‘externe actor Kortrijk, 2008’. In onderstaande tabel geven we kort 

weer wie in welke groep hoort. 
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  Tabel 4.3: Vermelding bij citaten in rapportering 
 

Vermelding Betekenis 

Politicus  

 

(ex-)burgemeester, (ex)-schepenen en (ex-)gemeenteraadsleden 

Ambtenaar  

 

stadssecretaris, stadsontvanger, leden van het managementteam en/of 

directieraad, werknemers van stedelijke departementen en/of diensten 

Externe actor  

 

leden van autonome gemeentebedrijven, vzw’s en intergemeentelijke 

samenwerkingsverbanden, private actoren, academici,…  

 

 

4.4.2.   Andere input: (beleids)documenten en werfbezoeken 

 

Over twee van de drie geselecteerde stadsprojecten is geen zogenaamde wetenschap-

pelijke literatuur beschikbaar, laat staan over de besluitvormingsprocessen van deze 

projecten. Het stadsproject ‘Buda-eiland’ was wel enkele keren voorwerp van veeleer 

kleine wetenschappelijke studies68.  

 

In bestuursakkoorden, (strategische) plannen, jaarverslagen, beleidsnota’s, het 

stadsmagazine, de website van de stad, etc. komen de drie stadsprojecten uiteraard wel 

aan bod. Deze geven meestal een stand van zaken, tonen de doelstellingen voor de 

komende maanden of jaren, en duiden het belang van deze projecten. Het formele 

verhaal overheerst hier duidelijk (cf. hoofdstuk 7, deel 7.4.2). In functie van ons 

onderzoek bekeken we ook grondig de plannen, rapporten, pacten, protocollen, 

overeenkomsten, etc. die specifiek betrekking hadden op een case (cf. hoofdstuk 7, deel 

7.4.4). Een inhoudsanalyse van alle hier opgesomde documenten is een handig 

hulpmiddel bij het reconstrueren van de keten van (formele) beslissingen rond een 

stadsproject. 

 

Relevanter materiaal voor ons onderzoek waren de (meestal niet-publieke) verslagen 

van overlegmomenten en de mailwisseling tussen betrokken actoren die we ontvingen 

of konden inkijken. Dit blik achter de schermen – ons gegund door een beperkt aantal 

geïnterviewden – zorgde niet zelden voor een kwalitatieve sprong in het doorzichtig 

maken van de black box betreffende de totstandkoming van een stadsproject en de 

machtsconfiguraties hierbij.  

 

Tot slot willen we ook het belang beklemtonen van het herhaaldelijk bezoeken van de 

sites en/of de werven van de drie stadsprojecten. Niet dat dit rechtstreeks tot grote 

inzichten leidde betreffende het besluitvormingsproces van deze projecten, maar het 

verhoogde bijvoorbeeld wel onze betrokkenheid bij deze projecten en ons 

                                                 

68 DE MEULDER, o.c., 2006, pp.54-67; STOUTHUYSEN, P., Buda-kunsteneiland: de herbestemming van 

een Kortrijkse stadswijk. In: VALLET, N., MARCHAND, K., STOUTHUYSEN, P., VANDENBERGHE, K., 

Stadsinnovatie: herbruik is herwaarderen… op zoek naar succesvolle managmentpraktijken. Brussel: Politeia, 2007, 

pp.113-130. Cf. hoofdstuk 6 (deel 6.4). In dit hoofdstuk wordt ook de rol toegelicht van 

onderzoek(srapporten) van onder meer De Meulder en Laermans in functie van het Buda-project. 
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inschattingsvermogen omtrent de reikwijdte ervan. Dergelijke elementen zijn vaak 

relevant voor een goed begrip van bepaalde processen. 

 

 

 



 

 

HOOFDSTUK 5 

 

  

 

INSTITUTIONELE CONTEXT: SYNTHESE  

VAN ACHTERGRONDONDERZOEK 

 
 

 

 

 

5.1.   INLEIDING: VERKENNING IN DE BREEDTE 

 

In dit hoofdstuk schetsen we de bredere institutionele context waarin de drie 

geselecteerde Kortrijkse stadsprojecten worden ontwikkeld. Dit voornamelijk 

kaderend hoofdstuk heeft dan ook betrekking op de structuren en culturen binnen het 

stadsbestuur, op de ruimtelijke en strategische beleidsinstrumenten die worden 

opgemaakt of aangewend in Kortrijk, op de actoren die in de stad actief zijn, etc. De 

impact van deze zaken op de besluitvorming bij deze stadsprojecten en de cases zelf 

bespreken we in volgende hoofdstukken. Dit hoofdstuk omvat geen historisch 

institutioneel onderzoek. We hebben ons gefocust op de huidige context en beperken 

ons hier grotendeels tot de instrumenten, structuren, culturen, actoren, etc. van de 

laatste twee legislaturen. 

 

De eerste twee onderdelen van dit hoofdstuk zouden we kunnen relateren aan de 

‘procescomponent’ van ons onderzoeksobject, maar echt strikt is deze koppeling niet te 

maken. In het eerste onderdeel geven we de contouren aan van de institutionele 

context van de ruimtelijke ordening en het ruimtelijke beleid. Onze cases zijn immers 

fysiek-ruimtelijke projecten. We bespreken hier zowel formele settings (vb. 

gewestplannen en ruimtelijke structuurplannen) als informele praktijken (vb. 

particratie en cliëntelisme). Omdat de drie stadsprojecten een strategisch karakter 

hebben voor de stad – onder meer in de zin van sterk ingrijpend – besteden we in een 

tweede onderdeel eveneens aandacht aan het opmaakproces, de inhoud en het 

draagvlak van bredere strategische plannen die het Kortrijkse stadsbestuur afgelopen 

jaren heeft opgemaakt (vb. bestuursakkoorden en het strategisch meerjarenplan).  

   

De tweede helft van dit hoofdstuk heeft duidelijk betrekking op de ‘machtscomponent’ 

van ons onderzoeksobject. Op basis van de reputatiemethode hebben we geprobeerd 
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de macht te bepalen van de verschillende actoren die in de stad Kortrijk actief zijn1: de 

burgemeester, het college, de gemeenteraad, de ambtenarij, het stadsontwikkelings-

bedrijf, de intercommunale Leiedal, private actoren en bovenlokale overheden. Hoewel 

we in dit verkennend onderzoek vertrokken vanuit een vraag naar een algemeen beeld 

van deze actoren, trachten we in de neerslag van dit onderdeel waar mogelijk reeds te 

focussen op de impact van de verschillende actoren bij de totstandkoming van 

ruimtelijke beslissingen, in het bijzonder stadsontwikkelingsprojecten. Dit onderdeel 

moet echter vooral gezien worden als een kennismaking met de kenmerken, de 

aanpak, de ambitie, de cultuur en de macht van de verschillende actoren volgens 

Kortrijkse politici, ambtenaren en externe actoren.  

 

5.2.   RUIMTELIJKE ORDENING EN STRUCTUURPLANNING IN KORTRIJK 

5.2.1.   Formele documenten: juridische en ruimtelijke plannen 

Gewestplan, BPA’s, beschermde monumenten en RUP’s 

 

Kortrijkse stadsprojecten worden onder meer ontwikkeld in een juridische context 

waarin tot voor kort het Gewestplan Kortrijk en de Bijzondere Plannen van Aanleg 

(BPA’s) centraal stonden. Het Gewestplan Kortrijk (vastgesteld bij K.B. van 4 november 

1977) geeft op gedetailleerde wijze weer wat de bodembestemming is voor het 

volledige grondgebied van de stad. Het Gewestplan is een toetsingskader voor 

vergunningsaanvragen en toont de mogelijke stedenbouwkundige ontwikkelingen. 

Naast dit Kortrijkse Gewestplan bestaan er ook BPA’s die dit Gewestplan wijzigen of 

detailleren. Een deel van het grondgebied van de Stad Kortrijk is bedekt door BPA’s 

opgemaakt in 1994, 1996, 1998 en 2001.  

 

Aangezien de stad Kortrijk sinds 2006 beschikt over een goedgekeurd gemeentelijk 

Ruimtelijk Structuurplan (cf. infra), behoren gewestplanwijzigingen en het opmaken 

van BPA’s tot het verleden. Nieuwe bestemmingen worden nu vastgelegd in 

Ruimtelijke Uitvoeringsplannen (RUP’s) die flexibeler zouden zijn (vb. niet per definitie 

gebiedsdekkend) en die zich meer baseren op beleidsvisies (i.c. ruimtelijke 

structuurplannen). Deze RUP’s dienen dus telkens ter uitvoering van het ruimtelijk 

structuurplan en worden opgemaakt op drie bestuursniveaus: Vlaams, provinciaal en 

gemeentelijk (cf. infra).  

 

Daarnaast dient bij fysiek-ruimtelijke interventies in principe ook rekening te worden 

gehouden met beschermde monumenten, stads- en dorpsgezichten en landschappen. 

Zo beschikte de stad eind 2006 over ongeveer 270 beschermde gebouwen, waarvan 

twee derden in de deelgemeente Kortrijk2. 

                                                 

1 De reputatiemethode bespraken we in hoofdstuk 3. 
2 LEIEDAL, Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Kortrijk. Informatief gedeelte. Kortrijk: Intercommunale 

Leiedal i.s.m. de Stad Kortrijk, 2006a, p.33. 
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Een Vlaams, provinciaal en gemeentelijk ruimtelijk structuurplan 

 

Samenhangend met de juridische context is er ook een beleidscontext die als bindend 

zou moeten worden beschouwd. Hier staan de ruimtelijke structuurplannen van 

verschillende bestuurslagen centraal. Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) 

vormt een beleidskader voor de provinciale en gemeentelijke structuurplannen. 

Elementen uit het richtinggevend gedeelte en bindende bepalingen werken door op het 

provinciale en gemeentelijke niveau. In de gewenste ruimtelijke structuur van 

Vlaanderen wordt Kortrijk geselecteerd als regionaalstedelijk gebied. Dergelijke 

gebieden hebben – weliswaar op een lager niveau dan grootstedelijke gebieden – in 

kwantitatief en kwalitatief opzicht grote potenties om een belangrijk aandeel van de 

groei inzake bijkomende woongelegenheden, stedelijke voorzieningen en ruimte voor 

economische activiteiten op te vangen. Concreet geldt voor Kortrijk onder meer het 

realiseren van bijkomende woningen, het concentreren van kantoren aan de 

knooppunten van het openbaar vervoer (vb. station), het inplanten van (stedelijke) 

voorzieningen afgestemd op het belang van dit regionaalstedelijk gebied, bundelen 

van kleinhandel op binnenstedelijke locaties en op kleinhandelszones, het 

optimaliseren van de aanwezige recreatieve en toeristische voorzieningen, met name in 

het historische stadsgedeelte en het verzorgen van de collectieve en openbare ruimten3. 

In het RSV beklemtoonde men voor Kortrijk ook enerzijds de Eurometropool met Rijsel 

als grensoverschrijdend stedelijk netwerk en anderzijds het belang van de Leie voor 

verschillende stedelijke functies. 

 

Fysiek-ruimtelijke ontwikkelingen in Kortrijk zijn ook onderhevig aan het Provinciaal 

Ruimtelijk Structuurplan West-Vlaanderen (PRS-WV). Dit structuurplan werd 

goedgekeurd bij Ministerieel Besluit van 6 maart 2002 en biedt een al meer 

gedetailleerd kader voor de gemeentelijke structuurplannen. Het PRS-WV situeert de 

stad Kortrijk in de Leieruimte, de middenruimte en de interfluviumruimte. Voor ons 

onderzoek is het van belang te weten dat het verstedelijkte gedeelte van Kortrijk is 

opgenomen binnen de Leieruimte. Deze ruimte omvat de verstedelijkte Leieband 

tussen Wervik en Waregem. De parallelle lijninfrastructuur van de gekanaliseerde 

Leie, de spoorlijn, de autoweg E17 en de steenwegen N8en N43 bepalen in grote mate 

deze lineaire ontwikkeling4. De Leieruimte wordt gezien als een complementaire en/of 

ondersteunende schakel tussen de Vlaamse zeehavens en het Rijselse, dat in belang 

toeneemt op het vlak van logistiek en dienstverlening.  

 

Pas eind 2006 beschikte de stad Kortrijk over een Gemeentelijk Ruimtelijk 

Structuurplan. Nochtans besliste de gemeenteraad om snel na de komst van het 

nieuwe decreet op de ruimtelijke ordening (dd. 18 mei 1999) aan de planverplichting te 

voldoen. De Intercommunale Leiedal heeft zich net als in de 11 andere gemeenten van 

de regio officieel ontfermd over de opmaak van dit document. Enkele Kortrijkse 

actoren stellen hier wel dat Leiedal eigenlijk meer penhouder was dan planner (cf 

infra). Op basis van voorbereidend werk in het kader van het GAPAK 

(gemeenschappelijk plan van aanleg voor het arrondissement Kortrijk) en verweven 

                                                 

3 LEIEDAL, o.c. (Ruimtelijk Structuurplan Kortrijk), 2006a, p.34-39. 
4 LEIEDAL, o.c. (Ruimtelijk Structuurplan Kortrijk), 2006a, p.42. 
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met het afbakenen van het regionaalstedelijk gebied Kortrijk door een Gewestelijk 

Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP)5, kwam na veel overleg in oktober 2002 een eerste 

schetsontwerp tot stand. Vervolgens werd de visie op de ontwikkeling van de stad 

verder uitgediept via stadsontwerpen voor onder meer het Buda-eiland. Pas na overleg 

en/of voorlegging aan de verschillende diensten van de stad6, het college, de provincie, 

het Vlaams Gewest en de adviesraad GECORO werd enkele jaren later het 

structuurplan formeel goedgekeurd. Echter, het Ruimtelijk Structuurplan Kortrijk 

(RSK) beschouwen bepaalde Kortrijkse sleutelactoren niet als een belangrijke drager 

van het beleid, maar veeleer als een gemiste kans. Dit is volgens ingewijden 

grotendeels te wijten aan de beperkte politieke interesse en aan het moeizame en 

langzame opmaakproces, niet in het minst door de vertraging omwille van de opmaak 

van bovenvermeld GRUP. 
 

“Zowel het Ruimtelijk Structuurplan Kortrijk als het GRUP zijn geen voorbeelden van hoe 

processen moeten lopen. Het RSP heeft ongeveer 10 jaar gelopen, wat dramatisch is. De lijn 

verdwijnt dan volledig. Het GRUP heeft 7 jaar geduurd, van 1999 tot 2006. Hierdoor 

konden nieuwe accenten niet worden gelegd rond woongebieden, kleinhandelszones en 

industriegebieden. Kortrijk is wel een kleine speler hier. De Vlaamse overheid heeft ons niet 

altijd gevolgd.” (ambtenaar Kortrijk, 2007) 

“Pas als het GRUP duidelijk werd konden we het Kortrijkse structuurplan afwerken. Dat 

betekent dat een aantal discussies over 2 legislaturen zijn gegaan, dat de context is 

veranderd, dat niet altijd alles aan bod komt. Het ruimtelijk structuurplan kon dus 

krachtiger en duidelijker, het is wat halfslachtig. […] Ook werden door de stad weinig 

persoonsmiddelen vrijgemaakt hiervoor.” (externe actor Kortrijk, 2007) 

“In het RSP zijn heel wat compromissen geslopen, deels omdat het 10 jaar heeft geduurd. 

De frisheid is dan weg, de juiste discussie ontbrak omdat de context wijzigt. Sommige 

zaken zijn dan achterhaald.” (ambtenaar Kortrijk, 2007) 

“Het nadeel van ons ruimtelijk structuurplan is dat het zich te weinig bezighoudt met 

strategische keuzes, maar wel met vele andere zaken.” (externe actor Kortrijk, 2007) 

“De burgemeester heeft wel minder gewogen op het ruimtelijk structuurplan. Daar lag hij 

ook niet wakker van. Het is niet zijn soort instrument; het is te theoretisch en 

beschrijvend.” (ambtenaar Kortrijk, 2007) 

 

Prioriteiten in het bindend gedeelte van het Ruimtelijk Structuurplan Kortrijk (RSK) 

hebben betrekking op de nederzettingsstructuur, de economische structuur, de 

voorzieningenstructuur, de verkeers- en vervoersstructuur en de natuur- en 

groenstructuur7.  Enkele Kortrijkse actoren stellen dat de stad het wel heeft nagelaten 

om duidelijke keuzes te maken. Een focus in het RSK zou dan ook ontbreken. 

Mogelijks van belang voor ons onderzoek zijn de engagementen die de gemeenteraad 

hier opneemt inzake het stadsproject Buda-eiland (i.c. uitvoeren van studies rond de 

Secret Gardens, de heraanleg van het openbaar domein en het uitbouwen van dit 

                                                 

5 Het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan inzake de afbakening van het regionaalstedelijk gebied 

Kortrijk werd definitief vastgesteld door de Vlaamse regering in januari 2006. 
6 Hierbij werden bepalingen uit andere beleidsplannen in rekening genomen. Denken we hier aan het 

milieubeleidsplan, het gemeentelijk natuurontwikkelingsplan (GNOP), het mobiliteitsplan, etc. 
7 LEIEDAL, Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Kortrijk. Bindend gedeelte. Kortrijk: Intercommunale 

Leiedal i.s.m. de Stad Kortrijk, 2006c. 
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eiland tot een centrum voor diensten en kunst) en het stadsproject rond K in Kortrijk 

(i.c. het actiegericht sturen van dit project en meer indirect de opmaak van een 

strategisch winkelplan voor de stad). 

 

In het richtinggevend gedeelte van het RSK schetst men onder meer de globale 

gewenste ruimtelijke ontwikkeling voor de binnenstad. Dit gebied krijgt tijdens de 

planperiode prioriteit omdat ze het hart van de stad vormt. “De binnenstad wordt 

ontwikkeld als het hart van Kortrijk. De Leie, de noord-zuidas, de binnenring, het station zijn 

samen met de invalswegen de belangrijkste structurerende elementen. Het historisch 

patrimonium en de sequenties van stedelijke groene ruimten vormen mede het kader van 

ontwikkeling. Historisch Kortrijk vormt een belangrijke toeristische troef. Het Buda-eiland 

wordt een diensten- en cultuureiland. Kortrijk-Weide en de stationsomgeving zijn de 

aanbodplaatsen voor nieuwe ontwikkelingen in de binnenstad. Het winkelgebied in het hart van 

Kortrijk wordt verder uitgebouwd tot koopcentrum van de regio”8. Kortom, het samenspel en 

de dichte verwevenheid van complementaire activiteiten op verschillende niveaus 

moeten resulteren in een levendige stadskern, aangenaam om te bezoeken, om in te 

wonen en te werken, niet alleen overdag maar ook ’s avonds. Om dit te realiseren gaat 

grote aandacht naar de ontwikkeling van plekken die tevens betrekking hebben op 

onze 3 cases: het winkel-wandelgebied, het Buda-eiland en de Leieboorden. In het 

bijzonder is de Leie het element bij uitstek voor vernieuwing. De ingrepen die hier 

gebeuren moeten de binnenstad een herkenbare identiteit en uitzonderlijke 

meerwaarde (zowel voor bezoekers als bewoners) meegeven. Het kunsteneiland moet 

hierbij de regionale ambitie van de stad in de verf zetten. Naast de natuurlijk gegroeide 

oost-westas (i.c. door de Leie) wordt ook gewezen op het belang van de noord-zuidas, 

waarop onder meer het winkelcomplex wordt ontwikkeld. Deze as moet er immers 

voor zorgen dat de historische stad wordt verbonden met Hoog-Kortrijk (Xpo, 

bedrijventerreinen, ziekenhuiscomplex, etc.).  

 

In onze drie cases onderzoeken we telkens hoe de hierboven beschreven juridische en 

beleidsinstrumenten rond ruimtelijke planning en ordening zicht verhouden tot de 

besluitvorming bij de stadsprojecten. 

 

5.5.2.   Praktijk en cultuur: particratie en cliëntelisme?  

 

Uit de literatuur blijkt dat in Vlaanderen de rol van politieke partijen bij de 

besluitvorming inzake ruimtelijke planning en stedenbouw niet mag worden 

onderschat9. De uitvoerende macht, de particratie en het cliëntelisme vormen volgens 

                                                 

8 LEIEDAL, Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Kortrijk. Richtinggevend gedeelte. Kortrijk: Intercommunale 

Leiedal i.s.m. de Stad Kortrijk, 2006b, p.10, 16 en 68-69. 
9 ALBRECHTS, L., Planning and power: towards an emancipatory planning approach. In: Environment and 

Planning C: Government and Policy, 2003, 21, pp.905-924; DE VRIES, J., Grenzen verkend. Internationalisering 

van de ruimtelijke planning in de Benelux. Proefschrift, Universiteit van Amsterdam, Delft: DUP Science, 

2002, p.149; VOETS, J., Intergovernmental relations in multi-level arrangements: Collaborative public management 

in Flanders. Proefschrift Instituut voor de Overheid, KULeuven, 2008. 
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Saey hier de machtsconfiguratie10. De formele en democratische organen zouden zich 

in de praktijk veeleer beperken tot kritiseren en vooral applaudisseren, terwijl de echte 

besluitvorming in supranationale organisaties of in parallelle circuits zou gebeuren11. 

Met parallelle circuits worden meestal partijpolitieke, neocorporatistische, 

technocratische, onderhandse of zuilencircuits bedoeld12. De laatste jaren valt vooral de 

term ‘particratie’ wanneer auteurs het beleidsterrein rond ruimtelijke ordening 

bespreken. Politieke partijen vormden zich immers om tot machtige koepels met onder 

meer partijpolitieke politisering van de administratie en amateurisme tot gevolg13. 

Politieke netwerken in en tussen politieke partijen zouden bijgevolg sterk de (lokale) 

dossiers bepalen. Hun dominante positie wordt mede bepaald door het bestaan van 

kabinetten op de verschillende beleidsniveaus. Kabinetsmedewerkers zijn immers vaak 

vakspecialisten en min of meer gelieerd aan de politieke partij. Dergelijke kabinetten 

kunnen bovendien de rol van de administratie verzwakken14.  

 

Het ‘dienstbetoon’ of ‘cliëntelisme’ is een vaakgebruikte techniek in het 

instrumentarium van politieke partijen15. Het verlenen van gunsten en vrienden-

diensten was volgens Saey mogelijk omdat zuilen of partijen het overheidsapparaat 

bezetten. Zelfs de op ruimtelijke ordening gerichte advies- en overlegorganen zouden 

in onevenredig grote mate bevolkt zijn door vertegenwoordigers van de traditionele 

belangengroepen. Het verstrekken van bouwvergunningen was één van de manieren 

zijn waarop het dienstbetoon in de praktijk wordt gebracht. Hoewel de 

bodembestemming nauwkeurig vastligt in allerlei instrumenten (cf. supra, deel 5.2.1), 

worden vaak afwijkingen toegestaan. Politici hechten dan ook niet zozeer belang aan 

‘papier’, maar des te meer aan het ‘conclaveren’. Hierbij trachten vooraanstaande 

politici van verschillende politieke richtingen, al dan niet achter gesloten deuren, 

‘complexe dossiers’ snel tot een goed einde brengen. Het vinden van een compromis is 

dan het streefdoel. Omwille van dergelijke praktijk overheerst volgens De Vries bij 

Vlaamse planners een activistische houding. “Onder ruimtelijke planners bestaat het gevoel 

dat er sprake is van een ‘strijd’ tegen in het bijzonder ‘de politiek’ om planvorming en ruimtelijk 

beleid tot overheidsactiviteit te maken”16.  

 

Of dit in Kortrijk ook overheerst dient nader te worden onderzocht. In dit proefschrift 

trachten we alvast zicht te krijgen of en in welke mate deze ‘Vlaamse’ praktijken inzake 

ruimtelijke ordening (i.e. rond het verlenen van de bouwvergunning) van toepassing 

zijn binnen onze cases. 

 

                                                 

10 SAEY, P., Macht in de theorie van de planning. Van zelfperceptie naar aporie en hoe het anders kan. In: 

Ruimte & Planning, 2005, 3, pp.35-57; 
11 Zo toont Albrechts aan hoe bij de totstandkoming van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen zowel 

de opdrachtgever (politici) als de planners als de opponenten (vb. VEV) macht gebruiken in de gedaante 

van manipulatie, overreding en gezag. ALBRECHTS, o.c., 2003, 21, pp.905-924. 
12 Zie bijvoorbeeld SAEY, o.c, 2005, pp.35-57.  
13 SAEY, o.c., 2005, pp.35-57. 
14 DEWACHTER, W., Besluitvorming in politiek België, Leuven/Amersfoort: ACCO, 1992, p.241. 
15 RENARD, P., Wat kan ik voor u doen? Ruimtelijke wanorde in België: een hypotheek op onze toekomst, 

Antwerpen: Icarus, 1995; SAEY, o.c., 2005; DE VRIES, o.c., 2002, p.150-151; DEWACHTER, o.c., 1992, 

p.294-295. 
16 DE VRIES, o.c., 2002, p.151. 
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5.3.   STRATEGISCHE PLANNING IN KORTRIJK17  

 

Naast ruimtelijke planningsinstrumenten beschikt Kortrijk net als andere Vlaamse 

steden en gemeenten ook over plannen of documenten met een veeleer overkoepelend 

karakter. Denken we hier in de eerste plaats aan het bestuursakkoord opgemaakt door 

de politieke meerderheid en aan het meer ambtelijke strategische meerjarenplan dat in 

het gemeentedecreet is opgenomen. Verderop in dit proefschrift onderzoeken we 

onder meer welke relatie deze documenten hebben met de totstandkoming van de drie 

ingrijpende stadsontwikkelingsprojecten. Hieronder bespreken we kort de opmaak, de 

inhoud en het draagvlak van deze documenten. 

 

5.3.1.   Formele documenten: opmaakproces en inhoud  

Partijprogramma’s, beleidsinsteken en bestuursakkoorden  

 

Een bestuursakkoord was in Kortrijk lange tijd grotendeels een doorslag van het 

partijprogramma van de katholieke meerderheid. De uitdaging lag toen veeleer in het 

vinden van een evenwichtig partijprogramma dat de steun genoot van zowel de ACW-

vleugel als de middenstandsgroepen. Hoewel de CVP ook in 2000 een absolute 

meerderheid haalde opteerde de partij om een coalitie te vormen met de SP (cf. 

hoofdstuk 4, deel 3.2.1). In 2006 haalde de CD&V geen meerderheid en ging in zee met 

de VLD. Het CD&V-partijprogramma werd toen geschreven door een handvol politici 

waaronder de burgemeester, de eerste schepen en de fractieleider. Zij lieten zich vooral 

inspireren door hun ervaring, het lopende beleid, hun ideologie en de memoranda en 

insteken van verschillende groepen. Hetzelfde geldt voor de VLD, zij het dat deze 

liberale coalitiepartner zich ook baseerde op een eigen grootschalig referendum bij 

duizenden Kortrijkzanen. Het bestuursakkoord was in 2006 zeker geen kopie van het 

CD&V-programma en nog minder van het VLD-programma, maar de impact van deze 

documenten zou volgens enkele Kortrijkse actoren geenszins mogen worden 

onderschat. Zowel in 2000 als in 2006 was telkens een kleine groep politici nauw 

betrokken bij de opmaak van het bestuursakkoord. De meeste betrokkenen zijn het 

erover eens dat voornamelijk burgemeester De Clerck – hoewel minder dan in 2000 – 

een doorslaggevende impact had op het bestuursakkoord van 2006. Waar de 

burgemeester zich veeleer richtte op de grote verhalen en de stadsprojecten, wezen 

andere onderhandelaars (ook) op het belang van een zekere samenhang en reguliere 

zaken zoals voetpaden en mobiliteit. 

 
 “Beide bestuursakkoorden – het huidige en dat van vorige legislatuur – zijn sterk gekleurd 

door de burgemeester, zeker de eerste versie. […] Het leek dat het verkiezingsprogramma of 

wat men vroeger reeds had gezegd, telkens werd opzijgezet. […] In 2000 was het bijna 

ministeriabel in de zin van ‘de minister gaat een beleid voeren en hij gaat dus enkele 

                                                 

17 Meer uitgebreid beschreven in BLOCK, T., DE RYNCK, F., REYNAERT, H., STEYVERS, K., De 

ondraaglijke lichtheid van papier. Resultaten van een kwalitatief onderzoek naar strategische 

meerjarenplanning in de stad Kortrijk. In: REYNAERT, H., STEYVERS, K., BLOCK, T., Stijloefening of 

stratego? Strategische meerjarenplanning in Vlaamse gemeenten en provincies. Brugge: Vanden Broele, 2008, 

pp.15-50. 
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accenten leggen en een aantal dingen doen’. De samenhang of wat er allemaal aan vooraf 

ging, dat was niet de hoofdbekommernis. In 2006 evolueerde het weer in die richting.” 

(politicus Kortrijk, 2007) 

“Partijprogramma’s spelen onderhuids een rol bij het bestuursakkoord, maar vooral de 

burgemeester speelt een belangrijke rol omdat hij de pen vasthoudt. […] Velen proberen er 

wel iets in te krijgen omdat ze dan later kunnen zeggen ‘het is prioritair want het staat in 

het bestuursakkoord’.” (politicus Kortrijk, 2007) 

 

Niet doorslaggevend voor bestuursakkoorden zijn de beleidsinsteken die de Kortrijkse 

administratie schreef in functie van vorige en huidige legislatuur18. Waar in 2000 de 

beleidsinsteek een sterk verkokerd verhaal bracht, hebben eind 2006 onder impuls van 

de stadssecretaris enkele figuren samen met de directieraad getracht deze keer te 

vertrekken vanuit een aantal horizontale perspectieven (vb. glokale strategie, 

innoverende en creatieve kracht, aantrekkelijkheid), een bedrijfsmatige kijk (gevat 

onder het begrip ‘domus’), een territoriale invalshoek en een vijftal stadsprojecten. 

Waar de Leiewerken al enkele decennia de nodige aandacht krijgen, bevat de 

beleidsinsteek van 2006 ook heel wat aandachtspunten rond de stadsprojecten Buda-

eiland en ‘Foruminvest’ (i.c. het winkelcomplex). 

 
“De vorige legislatuur waren veel leden van het college nieuw en toen hadden we in 2000 

met de administratie een dikke bundel gemaakt, een beleidsinsteek. Daarin stond wat we 

allemaal deden, wat we belangrijk vonden en wat volgens ons de prioriteiten waren. In 

2000 vond het college onze beleidsinsteek allemaal juist maar ze zeiden ook: ‘maar 

daarnaast wil ik dat doen, en ik wil dit doen, enzovoort’. Het werd een ‘en-en-en-verhaal’. 

[…] Huidige legislatuur heeft men gezegd: ‘we moeten opletten dat we niet dezelfde fout 

maken’. De administratie heeft in 2006 een beleidsinsteek geschreven waarin heel wat 

strategische vragen stonden, en deze keer dus niet zeiden ‘dit doen we allemaal’. 

(ambtenaar Kortrijk, 2007)  

“Helaas heeft men de beleidsinsteek niet grondig gelezen omdat men andere zaken aan het 

doen was: coalitie vormen, zitjes verdelen, snel een bestuursakkoord schrijven.” (ambtenaar 

Kortrijk, 2007) 

“Men heeft niet de oefening gedaan om de beleidsinsteek te lezen en samen te discussiëren. 

Ik ben daar zelf ook schuldig aan, want ik heb er niet zwaar op aangedrongen. Ik heb het 

wel gelezen en heb er vooral goede, maar ook enkele minder goede gedachten bij” (politicus 

Kortrijk, 2007) 

 

Het bestuursakkoord ‘Aantrekkelijk Kortrijk 2007-2012’ is veel minder versplinterd 

dan het bestuursakkoord ‘Engagementen voor een krachtig Kortrijk 2000-2006’ toen 

‘duizend bloemen mochten bloeien’. De aandacht in het huidige akkoord voor de 

stadsprojecten die in dit proefschrift voorwerp van onderzoek zijn, staat in contrast 

met de vage doelstellingen die vorige legislatuur werden geformuleerd. Wel 

overheerst ook nu nog steeds de thematische indeling (i.e. naar bevoegdheden). 

Volgens politici is een horizontale benadering evenwel niet vanzelfsprekend in een 

bestuursakkoord aangezien de leden van het college zullen worden afgerekend op hun 

                                                 

18 We herkennen wel tal van elementen die zowel in de beleidsinsteek als in het bestuursakkoord 

terugkomen, maar de onderhandelaars van CD&V en VLD gaven zelf aan amper rekening te hebben 

gehouden met dit advies van de ambtenarij. 
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bevoegdheden. Een ad hoc beleid is naar verluid gangbaar. Het bestuursakkoord 

wordt door de meeste Kortrijkse politici wel gezien als hét document met een 

strategisch karakter. Het is immers politiek onderhandeld en zou bijgevolg min of 

meer een sturende kracht (moeten) hebben. 

 
“Ik vond het bestuursakkoord in 2000 magertjes en zeer algemeen. Ik was blij dat ik het 

beleidsplan ernaast had om een beleid op te bouwen.” (politicus Kortrijk, 2007) 

“Het feit dat er vorige legislatuur quasi niets in het bestuursakkoord stond vormde voor 

ons eigenlijk geen belemmering voor onze werking. Nu staat er meer in, maar we zijn 

gewaarschuwd: ‘Hoe meer je wilt dat er in staat, hoe meer je er ook op kunt afgerekend 

worden’. (externe actor Kortrijk, 2007) 

Strategisch meerjarenplan van Kortrijk 

 

Kortrijkse actoren stellen dat er in Kortrijk geen ervaring was inzake strategische 

meerjarenplanning zoals vastgelegd in het gemeentedecreet (cf. hoofdstuk 2, deel 

2.2.4), tenzij de opmaak van ambtelijke beleidsinsteken, politieke bestuursakkoorden 

en beleidsplannen mee in rekening worden genomen. Het feit dat het concept 

‘strategische planning’ hoger op de Kortrijkse agenda kwam te staan is volgens enkele 

Kortrijkse actoren mede een gevolg van het decreet. Zo werd strategische planning 

voor het eerst een bevoegdheid (i.c. ressorterend onder de burgemeester) en richtte 

men een ‘strategische cel’ op die in eerste instantie werd bevolkt door de 

rastermanager, de hoofdingenieur, de ambtenaar bevoegd voor het stedenbeleid en de 

ambtenaar bevoegd voor Europese zaken. Andere actoren gaven aan dat het bestaan 

van dergelijke bevoegdheid en administratieve cel een gevolg is van de zoektocht van 

de burgemeester naar een soort stafdienst onder zijn hoede. Hoe dan ook, beide 

initiatieven beschouwden zowel politici als ambtenaren als een logische evolutie. Er 

was nagenoeg geen negatieve commentaar. 

 

De ambtenaren die de opdracht kregen een ontwerp van strategisch meerjarenplan te 

schrijven, i.c. de stadssecretaris bijgestaan door de leden van de strategische cel, 

hadden sterk het gevoel een vorm van pionierswerk aan te vatten. Op basis van hun 

beleidsinsteek, het bestuursakkoord en bijkomende gesprekken met directeurs uit de 

stedelijke administratie werden aanvankelijk vier assen naar voor geschoven: (1) de 

integrale aanpak van de publieke ruimte, (2) de gebiedsgerichte werking, (3) de 

domus, dit is het interne verhaal rond beheer dat focust op integratie, en (4) de glokale 

strategie die onder meer betrekking heeft op Europese zaken en op ‘innovatie, creatie 

en design’19. Op een conclaaf met het college en enkele topambtenaren werden deze 

assen bediscussieerd. Nadien trok men op vraag van de schepenen deze ‘conceptuele 

oefening’ niet door, maar werd beslist dat het strategisch meerjarenplan grotendeels 

thematisch moest worden opgebouwd zoals dit in het bestuursakkoord het geval was. 

Voorbereid door de stadssecretaris, de strategische cel en de desbetreffende directie, 

werd vervolgens in quasi elk college een verkennende nota besproken die werd 

opgehangen aan één specifiek beleidsthema. Bedoeling was om zo meer duidelijkheid 

en transparantie te krijgen over de wensen, verwachtingen, acties en budgetten. Het 

                                                 

19 Uitvoerig toegelicht in BLOCK, DE RYNCK et al., o.c., 2008, pp.20-23. 
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veeleer ‘horizontale strategische denken’ deemsterde weg. Op een tweede conclaaf 

begin juli 2007 werd gediscussieerd over de gebundelde resultaten van deze 

thematische besprekingen op het college. Het werd vooral een discussie over de 

meerjarenbegroting en een bespreking van knelpunten: men wou immers meestal meer 

dan in het bestuursakkoord was opgenomen en de budgetten laten dat in geen geval 

toe. Knopen werden op dit tweede conclaaf niet doorgehakt. 

 

De tekst van de strategische nota kwam desondanks nog vrij vlot tot stand20. Net zoals 

in het bestuursakkoord vangt deze nota aan met een korte inleiding die focust op 

enkele algemene zaken die in elke Vlaamse centrumstad zouden kunnen gelden: de 

stad aantrekkelijk maken voor huidige en toekomstige Kortrijkzanen21 en de fierheid 

versterken van de inwoners. Nadien volgen drie aparte delen. In een eerste deel 

bestaande uit drie pagina’s vinden we drie van de vier vernieuwingsassen uit het 

eerste conclaaf terug. De as rond ‘domus’ verdween naar het thematische luik, het 

thema ‘rasterstad’ maakte de omgekeerde beweging en werd één van de 

vernieuwingsassen. In een tweede deel komen de stadsprojecten aan bod: Leiewerken, 

Buda-eiland, Kortrijk Weide, het winkel- en wooncomplex van Foruminvest, de 

stationsomgeving en de projecten op Hoog Kortrijk. Dit alles wordt kort en bondig 

weergegeven op anderhalve bladzijde. Het derde deel is met zijn 33 pagina’s duidelijk 

het grootste, wat tegemoet komt aan de vraag van het college. In dit deel overloopt 

men immers dezelfde thema’s als in het bestuursakkoord, zij het iets uitgebreider. 

 

De opmaak van de meerjarenbegroting (idealiter de financiële nota van het strategische 

meerjarenplan) bleek veel minder evident. Volgens het gemeentedecreet dient de 

financiële nota gekoppeld te worden aan de strategische nota, maar omdat de software 

hiervoor niet beschikbaar is en onder meer daardoor de bepalingen in het 

gemeentedecreet rond strategische planning nog niet officieel in werking zijn gesteld, 

werd in Kortrijk het financieel meerjarenplan als annex aan de strategische nota 

toegevoegd. Dit financieel meerjarenplan is wettelijk nog steeds verplicht, maar 

Kortrijkse actoren geven toe dat een goede koppeling tussen de strategische nota en dit 

boekhoudkundig document ontbreekt. Voortbouwend op hun ervaring sinds een 

drietal jaar en op de discussies van het tweede conclaaf en ook passend binnen de 

filosofie van het decreet, maakte men daarom ook per begrotingsjaar een intern 

werkdocument op waarin alle activiteitencentra worden opgesomd met per onderdeel 

een aanduiding van de kredieten. Het koppelen van de begroting aan activiteitencentra 

is veel meer realistisch dan wat in de klassieke begroting is voorzien. In november 2007 

werd gestart met het opstellen van de begroting voor 2008. Al snel bleek dat er nog 

steeds knelpunten waren en de begroting niet in evenwicht was. Kortom, het begin van 

moeilijke begrotingsonderhandelingen aangezien in het bestuursakkoord was beslist 

om de belastingen niet te verhogen. Omdat in Kortrijk volgens enkele actoren ongeveer 

95% van de financiële middelen gaat naar het reguliere beleid (vaste kosten) is er hoe 

dan ook zelden veel ruimte voor nieuwe investeringen. Duidelijk wordt dat het 

                                                 

20 Vraag is of het feit dat er weinig discussie was over de tekst te wijten is aan de uitstekende kwaliteit van 

deze tekst, dan wel aan het relatieve belang dat de burgemeester en de meeste schepenen hechtten aan de 

strategische nota (cf. infra). 
21 Dat is tevens de titel van het Kortrijkse bestuursakkoord 2007-2012 (‘Aantrekkelijk Kortrijk’) en het 

strategisch meerjarenplan (‘Krachtlijnen voor een aantrekkelijk Kortrijk’). 
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strategisch meerjarenplan aan (politieke) belang en conflict wint wanneer het financiële 

luik aan bod komt. De uitdaging bestond er tijdens de eerste helft van 2008 in om 

begrotingsmaatregelen te vinden die ruimte creëren voor ‘nieuw beleid’. Volgens 

enkele ambtenaren schuiven politici het maken van keuzes steeds voor zich uit en is 

het telkens wachten tot ze voor voldongen feiten staan.  

 

5.3.2.   Percepties Kortrijkse actoren inzake strategische planning 

 

Onderstaande resultaten zijn voornamelijk het resultaat van een dertigtal diepte-

interviews met Kortrijkse actoren tijdens de eerste helft van 200722. Er werd toen onder 

meer gepeild naar hun houding tegenover (meerjaren)planning, waarbij het strategisch 

meerjarenplan zoals opgevat in het gemeentedecreet als typevoorbeeld werd 

gehanteerd. Hoewel bijna alle actoren op de hoogte waren van de decretale bepalingen 

hieromtrent23, was het Kortrijkse strategisch meerjarenplan tijdens het veldwerk nog 

volop in ontwikkeling. Uit enkele feedbackmomenten eind 2007 en begin 2008 met 

dezelfde actoren (via interviews, overleg en een seminarie) blijkt dat de verschillende 

houdingen ten opzichte van dergelijke planning weinig evoluties doormaakten. Zo is 

de vrij positieve houding tegenover strategische planning bij de meeste Kortrijkse 

ambtenaren opvallend, net als de veeleer negatieve houding bij de meeste politici. 

Relatief weinig individuen bekijken planning genuanceerd. Men is meestal voor of 

tegen. Waar voorstanders hopen dat instrumenten zoals het strategisch meerjarenplan 

een soort bijbel worden, relativeren critici dergelijke instrumenten sterk. 

 

Volgens voorstanders kan door dergelijke strategische (meerjaren)planning een teveel 

aan ad hoc verhalen worden vermeden, kan eindelijk worden afgestapt van een loutere 

werking per begrotingsjaar, laat dergelijk referentiekader toe om de talrijke impulsen 

te stroomlijnen en dwingt het politici tot het maken van keuzes. Men hoopt ook dat 

dergelijke planning als basis kan dienen voor andere, veeleer sectorale plannen. Wel is 

dit volgens enkele Kortrijkse actoren louter mogelijk wanneer de ‘planlast’ vanuit 

Vlaanderen wordt herbekeken in functie van zogenaamde overkoepelende plannen. 

Wanneer alles op punt staat dan kunnen op die manier alle beleidsvoorstellen 

systematisch worden afgetoetst. Bijgevolg beschouwen de voorstanders ook de 

koppeling die in het gemeentedecreet wordt gemaakt tussen de strategische nota en de 

financiële nota als positief. Daarnaast zorgt de opmaak van dergelijk plan volgens 

enkele ambtenaren voor een hoogstaander debat met en binnen het college. Tot slot 

kan een strategische planning focus en houvast geven aan de stedelijke administratie. 

Bepaalde voorstanders zijn dan ook bereid om afgerekend te worden op datgene wat 

in het meerjarenplan is opgenomen. Wel vragen ze zich af hoe deze evaluatie dient te 

gebeuren. Men geeft aan voorlopig niet over bruikbare meetinstrumenten te 

beschikken. Wel dient gezegd dat de meeste voorstanders akkoord gaan om een zekere 

                                                 

22 Meer info over deze interviews: zie hoofdstuk 4. 
23 Het feit dat de decretale bepalingen rond het meerjarenplan nog niet officieel van kracht zijn, zorgde wel 

voor enige onduidelijkheid. 
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flexibiliteit in te bouwen in dergelijke planning. Een regelmatige evaluatie en een 

eventuele aanpassing van het meerjarenplan achten ze dan ook nodig24. 

 
“De vier assen zijn mooie kapstokken voor andere beleidsnota’s omdat we er veel van de 

werking kunnen onder vatten. We kunnen tot een afbakening komen tot hoe ver we waar 

willen gaan”. (ambtenaar Kortrijk, 2007) 

“Pas nu zijn we voor de eerste keer bezig met een oefening die boven het gangbare staat, 

boven het ruimtelijk structuurplan ook. Nu kan dat meerjarenplan evolueren tot een 

moedertekst voor veel zaken. (ambtenaar Kortrijk, 2007) 

“Ik hoop dat we met het strategisch MJP verlost zijn van al die andere plannen.” (politicus 

Kortrijk, 2007) 

 

Bij de tegenstanders kan je twee groepen onderscheiden: een groep die om tal van 

redenen weinig heil verwacht van strategische planning en een kleinere groep die de 

verplichting tot de opmaak van een strategisch meerjarenplan beschouwen als ‘een 

compleet idiote ingeving van naïevelingen in Brussel’25. Gewone tegenstanders en felle 

tegenstanders dus. Het betreffen meestal politici (burgemeester, enkele schepenen en 

enkele gemeenteraadsleden) en in beperktere mate enkele ambtenaren. De grootste 

kritiek op dergelijke planning is dat het om gekunstelde instrumenten gaan die geen 

voeling hebben met de complexe en onvoorspelbare werkelijkheid. Visionaire politici 

of ambtenaren bestaan immers niet waardoor een strategisch plan al achterhaald is de 

dag waarop het wordt gepubliceerd, aldus enkele tegenstanders. Volgens enkele 

tegenstanders zal het Kortrijkse bestuur zich na een korte periode (sommigen spreken 

van een half jaar, anderen menen halfweg de legislatuur) dan ook zal vastrijden bij het 

strategisch meerjarenplan doordat de financiële nota aan de strategische nota is 

gekoppeld en de kloof tussen de officiële strategieën en de praktijk te groot zal zijn. 

Voornamelijk ambtenaren zullen dan gefrustreerd achterblijven omdat ze zich 

miskijken op het fiat van het college. Sommige actoren achten een strategisch plan wel 

zinvol als het zich beperkt tot enkele grote richtinggevende strategische lijnen waaraan 

geen budgetten vasthangen. Kortom, zij vertrouwen op politieke creativiteit om beleid 

te voeren in een stad als Kortrijk, niet op rationele planningsinstrumenten. Andere 

tegenstanders geloven wel dat strategische planning zinvol kan zijn, maar achten de 

tijdsdruk die in het gemeentedecreet is vastgelegd als onrealistisch. Een plan moet 

volgens hen organisch groeien. Ook al is bijsturing mogelijk, dan nog is het onmogelijk 

om na één jaar de grote lijnen vast te leggen voor de rest van de legislatuur. In het 

bijzonder geldt dit volgens hen wanneer schepenen nieuw zijn of andere 

bevoegdheden krijgen. Gewezen wordt dan ook op het gebrek aan inhoudelijk back-up 

via kabinetten in Kortrijk. 
 

“Ik ben tegenstander van het klassieke planningsproces met de SWOT en consorten. 

Waarom? Omdat dit kunstmatig is. Ik heb een hekel aan alle methodieken in al zijn 

verschijningsvormen omdat ze gekunsteld zijn. Ze verliezen ook aan reëel belang, niet aan 

schijnbaar belang, dat is nog iets anders.” (politicus Kortrijk, 2007) 

                                                 

24 In Kortrijk plant men dit in 2010. 
25 Twee politici zien achter de verplichte opmaak van het strategisch meerjarenplan ook voorbereidende of 

tactische manoeuvres van Vlaams minister Keulen om het gemeentefonds groter maken ten nadele van 

sectorale subsidiëring. 
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“Zij die denken dat dergelijke plannen de werking voor de komende 6 jaar kunnen vatten, 

zijn ofwel blinde academici die theoretisch zoiets op papier durven schrijven, ofwel zijn het 

verschrikkelijk grote naïevelingen die de realiteit niet kennen. Het leven is zo gevarieerd, zo 

onvoorspelbaar dat dergelijke oefeningen ten zeerste moeten gerelativeerd worden”. 

(politicus Kortrijk, 2007) 

“Er is een minimum aan planning nodig, maar ze gaan mij hier niet forceren om 

stommiteiten neer te pennen na enkele maanden waar ik dan de komende 6 jaar aan 

vasthang”. (politicus Kortrijk, 2007) 

“Eigenlijk zou men legislatuuroverschrijdende plannen moeten maken. Tegen 2009 maakt 

ge een  plan tot 2015, enkel met grote lijnen en waar de ruimte voor opportuniteiten blijft”. 

(politicus Kortrijk, 2007) 

 “Door de druk van strategische planning gaat men voorbij aan de complexiteit. Verfijning 

gebeurt in de tijd. De tijdsdruk werkt negatief. Misschien moet in eerste instantie het idee 

van strategische planning vereenvoudigd worden en moet worden bijgestuurd halverwege 

de legislatuur. Moeten er niet beter een plan gemaakt worden voor 12 of 20 jaar?” 

(ambtenaar Kortrijk, 2007) 

“Ik vind die meerjarenplannen boeiende instrumenten, alleen evolueert de maatschappij 

zeer snel waardoor bepaalde zaken reeds zijn achterhaald wanneer je nog aan het schrijven 

bent. Zo’n plan mag geen star gegeven worden. […] Het doet me ook denken aan de 

vijfjarenplannen uit de Sovjetunie”. (ambtenaar Kortrijk, 2007) 

 

Waar enkelen dachten, zelfs hoopten, dat het strategische meerjarenplan de aanleiding 

kon zijn voor een nieuwe koers, waren de meeste geïnterviewden overtuigd dat dit 

plan voor een zekere continuïteit diende te zorgen met wat liep. Het is vanuit die 

optiek dat twee à drie geïnterviewden de verplichting tot de opmaak van een 

meerjarenplan vrij gelaten bekeken. Het betreft figuren die bescheiden zijn over de rol 

die het stadsbestuur kan vervullen in beleidsvoering. Het komt er op neer dat ze 

vinden dat politici en topambtenaren eigenlijk niet meer kunnen doen dan 

voortbouwen op wat er is, hier en daar een andere oriëntatie geven, corrigeren waar 

nodig en af en toe eens een statement doen. De opmaak van het strategisch 

meerjarenplan wordt dan aanzien als ‘een gelegenheid om alles nog eens op een rijtje 

te zetten, maar niet meer dan dat’. 

 
“Het plan vertrekt ook niet van een wit blad, maar zorgt voor continuïteit met wat loopt. 

Er wordt wat bijgestuurd, zaken worden scherper gesteld, nieuwe accenten duiken op”. 

(ambtenaar Kortrijk, 2007) 

 

5.4.   PRAXIS EN BESLISSINGSMACHT VOLGENS REPUTATIEMETHODE 

5.4.1.   Inleiding: kennismaking met mogelijke protagonisten 

 

Zoals we in de inleiding van dit hoofdstuk hebben aangegeven brengen we in dit 

onderdeel min of meer op basis van de reputatiemethode een eerste maal de 

beslissingsmacht in kaart van de verschillende actoren die in Kortrijk (mogelijks) 

betrokken zijn bij de besluitvorming rond stadsontwikkelingsprojecten. In hoofdstuk 3 

(cf. deel 3.2.2) lichtten we deze methode reeds toe. In een (verkennend) kwalitatief 
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onderzoek peilden we bij een 30-tal Kortrijkse actoren naar de macht en invloed die 

verschillende figuren in de stad en haar organisatie hebben. De burgemeester, 

schepenen, gemeenteraadsleden, leidende ambtenaren, vertegenwoordigers van het 

ambtelijk middenkader, werknemers van de intercommunale Leiedal en het Stedelijke 

Ontwikkelingsbedrijf Kortrijk werd gevraagd aan te geven wie een belangrijke invloed 

heeft in de besluitvorming van/in de stad. Dit gebeurde tijdens een semi-

gestructureerd interview, niet aan de hand van een lijstje waaraan de geïnterviewden 

een volgorde dienden toe te kennen. We pasten de reputatiemethode dus niet strikt 

toe. Wel kunnen we stellen dat de antwoorden en de toelichting hierbij telkens zeer 

sterk overeenkwamen26. Waar aanvankelijk ‘macht en invloed over/in de stad’ breed 

werd ingevuld, focusten we na verloop van tijd steeds meer op de macht en invloed bij 

fysiek-ruimtelijke beslissingen. Desondanks laat dit verkennend onderzoek niet toe 

(steeds) aandacht te besteden aan de besluitvorming bij stadsontwikkelingsprojecten. 

Dit onderdeel moet dan ook voornamelijk gezien worden als een eerste kennismaking 

met de vermoedelijke hoofdrolspelers. In onze beschrijving van (de percepties over) de 

verschillende actoren besteden we logischerwijs extra aandacht aan de ‘focal actor’ 

binnen ons onderzoek: het Kortrijkse stadsbestuur. Andere spelers in het veld 

behandelen we minder gedetailleerd. 
 

In ons onderzoek van de cases gaan we indien nodig verder terug in de tijd (cf. 

hoofdstuk 6), in dit verkennend onderzoek focussen we echter op percepties met 

betrekking tot vorige (2000-2006) en de aanvang van de huidige legislatuur. Dit 

verkennend onderzoek voerden we uit in de loop van 2007. Via enkele feedback-

interviews en veeleer informele gesprekken in de loop van 2008 en begin 2009 konden 

we enkele elementen actualiseren. 
 

In de hoofdstukken van het empirisch deel – dus ook in dit onderdeel – relateren we de 

resultaten niet met de theorie uit voorgaande delen. We blijven hier dus beschrijvend. 

Pas vanaf deel 3 ‘Analyse & conclusies’ is er een confrontatie met theoretische kaders. 

In hoofdstuk 9 reflecteren we over onze onderzoeksmethodologie en trachten onder 

meer de waarde te bepalen van deze reputatiemethode. 

 

5.4.2.   Kortrijkse politici en ambtenaren 

De burgemeester: een weinig-coachende creatieve scale-jumper 

 

Bijna alle geïnterviewden, politici, ambtenaren én externe actoren, beschouwen de 

burgemeestersfunctie als het meest bepalend voor wat in de stad gebeurt of kan 

gebeuren. Er is echter geen eensgezindheid over het feit of Kortrijk de afgelopen 

decennia steeds goede of sterke burgemeesters heeft gehad. De Christen-democraten 

Jozef De Jaeger (de schoonvader van Stefaan De Clerck), baron Emmanuel de Bethune 

en vooral Stefaan De Clerck bleven tijdens de meeste interviews in geen geval 

onbesproken. Positieve en negatieve kritieken werden geuit.  

 

                                                 

26 Om dit hoofdstuk binnen de perken te houden en uit respect voor de betrokkene actoren, nemen we 

hieromtrent geen citaten (noch een selectie hiervan) op in het proefschrift.  
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Van belang voor ons onderzoek is de opmerking van enkele ambtenaren en politici die 

stelden dat de stedenbouwkundige aanpak van Kortrijk reeds vorm kreeg onder 

burgemeester de Bethune27. Gerenommeerde urbanisten en architecten werden naar de 

stad gehaald, voornamelijk om initiatieven in de binnenstad te realiseren of in gang te 

zetten. Enkele geïnterviewden nuanceren echter het krachtdadig optreden van 

burgemeester de Bethune hieromtrent door te wijzen op de cruciale rol die anderen 

hebben gespeeld inzake het fysiek-ruimtelijke, niet in het minst de intercommunale 

Leiedal (cf. infra, deel 5.4.4). Actoren die het positief uitdrukten gaven aan dat de 

Bethune duidelijk koos voor een beleid dat dicht bij de mensen stond, zij die het 

negatief uitdrukten maakten duidelijk dat hij het lastig had om na de fusie de stap te 

zetten van ‘zijn (deel)gemeente Marke’ naar ‘de centrumstad Kortrijk’. 

 

Zoals in de inleiding aangegeven focussen we in dit hoofdstuk op de vorige en huidige 

legislatuur. Tussen begin 2001 en eind 2008 was Stefaan De Clerck (CD&V) 

burgemeester van Kortrijk. Voordien was hij al minister van Justitite geweest (1995-

1998) en partijvoorzitter van de Christelijke Volkspartij die hij in oktober 2001 

omdoopte tot CD&V (1999-2003). Tussen begin 2001 en midden 2003 combineerde hij 

dus het partijvoorzitterschap met zijn burgemeestersambt in Kortrijk. Sinds 30 

december 2008 is Stefaan De Clerck opnieuw minister van Justitie. Deze functie is 

feitelijk onverenigbaar met het burgemeesterschap waardoor momenteel schepen 

Lieven Lybeer waarnemend burgemeester is. Enkele Kortrijkse actoren stellen dat de 

verandering in Kortrijk pas voelbaar was wanneer De Clerck z’n burgemeestersambt 

ten volle opnam in 2003 en hij de functie van partijvoorzitter niet meer uitoefende. 

Vraag is dan ook wat de recente positiewissel zal betekenen voor de stad komende 

jaren. 

 

De persoonlijke score van Stefaan De Clerck was bij de lokale verkiezingen van 8 

oktober 2000 vrij indrukwekkend. In 2006 was die score minder, volgens Kortrijkse 

politici ‘genormaliseerd’. Verklaringen worden onder meer gezocht in de algemene 

daling van het stemmenaantal voor de Christen-democraten, de verdere opkomt van 

het Vlaams Blok/Belang, de naambekendheid van Vincent Van Quickenborne (VLD) en 

het feit dat vele initiatieven waaronder stadsontwikkelingsprojecten volop in 

uitvoering waren (en hinder veroorzaakten). Toch is de positie van Stefaan De Clerck 

eind 2006 nooit in gevaar gekomen omdat er voor het eerst sinds vele decennia geen 

burgemeesterstrijd binnen de CD&V plaatsvond. Schepen Frans De Stoop (ACW-

strekking) had immers beslist zich niet meer kandidaat te stellen. Stefaan De Clerck 

zou zich als burgemeester nu en dan trachtten te positioneren boven de interne 

tweestrijd tussen middengroepen en ACW, maar dergelijke strategie vindt moeilijk 

ingang in Kortrijk (cf. infra).  

 

Omdat het vooralsnog onduidelijk is hoe Stefaan De Clerck als gemeenteraadslid op de 

Kortrijkse dossiers en de stad gaat wegen en de interviews in de loop van 2007 en 2008 

werden afgenomen, opteren we om in wat volgt de verleden tijd te gebruiken. De 

meeste Kortrijkse actoren die werden geïnterviewd stelden dat De Clerck (sterk) zijn 

                                                 

27 Emmanuel de Bethune was burgemeester van Kortrijk van eind 1987 tot eind 1988 en van begin 1995 tot 

2000.  
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stempel drukte op de grote verhalen en in het bijzonder op fysiek-ruimtelijke 

stadsprojecten en economische aangelegenheden. Van hieruit vertrekkend en 

gecombineerd met zijn persoonlijke interesses, trachtte hij ook te wegen op ‘Cultuur en 

architectuur’, inclusief het verhaal rond design. Sociale thema’s zouden hem veel 

minder boeien. Enkele politici en ambtenaren gaan er dan ook vanuit dat hij selectieve 

lagen van de bevolking erg aanspreekt, maar de affiniteit met minder behoede lagen 

zoek is. Hij zou volgens een paar politici overigens niet echt een burgervader zijn 

geweest die actief inwoners uit verschillende wijken en lagen opzoekt om te horen wat 

hen bezighield.  

 

Een opvallende vaststelling is dat Stefaan De Clerck volgens bijna alle geïnterviewden 

niet als een burgemeester werd gezien die enkel dacht binnen de administratieve 

grenzen van zijn stad. Dit vloeide naar verluid grotendeels voort uit zijn vroegere 

functies op het bovenlokale niveau. De meest populaire schaal van de burgemeester 

om dossiers te behandelen zou het zogenaamde ‘stadsgewest’ zijn geweest, dit is 

Kortrijk en 11 andere gemeenten uit de regio Leiedal. Een enkeling noemde de 

burgemeester dan ook ‘de Minister-president van de Regio Kortrijk’. De Clerck zat 

onder meer de conferentie van de burgemeesters voor, volgens enkelen ‘het informele 

schepencollege van het stadsgewest’. Als toenmalig voorzitter van RESOC Zuid-West-

Vlaanderen28 trachtte hij eveneens zijn stempel te drukken op de sociaal-economische 

ontwikkeling van de streek. Afgelopen jaren was hij ook nog voorzitter van vzw 

Designregio (cf. infra), maar als kamerlid kon hij echter formeel geen deel uitmaken 

van de intercommunale Leiedal. Andere schaalniveaus schuwde hij geenszins. Zo was 

hij – onder meer via zijn nationale functie – ook één van de drijvende krachten aan 

Vlaamse zijde voor de Eurometropool Rijsel – Doornik – Kortrijk. Het hoeft dan ook 

niet te verwonderen dat hij eind december 2008 opnieuw koos voor een bovenlokale 

functie. 

 

Enkele politici, ambtenaren en externe actoren duidden de voordelen van dat ‘scale 

jumpen’ in functie van het binnenhalen van allerlei middelen, maar de hieraan 

gekoppelde en vaak terugkerende kritiek die de Kortrijkse burgemeester kreeg betreft 

de verwaarlozing van ‘zijn eigen huis’. Doordat hij vaak op een andere schaal actief 

was, sijpelde niet alles (tijdig) door tot bij het college en de stedelijke administratie. 

Voornamelijk ambtenaren kloegen (bijgevolg) over een gebrek aan communicatie, zelfs 

aan respect. In een tiental interviews kwam ook de moeizame verhouding tussen de 

burgemeester en de stadssecretaris aan bod (cf. infra). Er zou een duidelijk verschil zijn 

geweest in visie, stijl en aanpak. Gezien de focus van burgemeester De Clerck rond het 

fysiek-ruimtelijke en de beperkte samenwerking met de stedelijke administratie, botste 

het soms ook met de directies bevoegd voor ruimtelijke ordening, stedenbouw en 

mobiliteit. Zeker wanneer de burgemeester dan toch rechtstreeks en los van de 

bevoegde schepen(en) optrad. Voor wat betreft deze materies was er echter wel min of 

meer een buffer of tussenfiguur, namelijk Frans Van Den Bossche. Deze hoofd-

ingenieur van de stad onderhield immers goede contacten met burgemeester De Clerck 

(cf. infra).  

                                                 

28 RESOC staat voor Regionaal Sociaal-Economisch Overlegcomité. Schepen Jean de Bethune volgde begin 

2009 Stefaan De Clerck op als RESOC-voorzitter. 
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Waar burgemeester de Bethune inhoudelijke kabinetsmedewerkers had, vaak 

afkomstig uit de stedelijke administratie, beschikte burgemeester De Clerck volgens 

enkele geïnterviewden niet echt over een kabinet die de relaties verzorgde met deze 

administratie. Enkele politici stelden bovendien dat De Clerck’s kabinetsmedewerkers 

(A-niveau) zich ook nauwelijks richtten naar het college, maar veeleer naar private 

actoren. Enkele actoren hoopten dat de aanwezigheid van een ambtelijke ‘strategische 

cel’ (cf. infra) onder de bevoegdheid van de burgemeester de doorstroming van 

informatie naar en de contacten met de stedelijke administratie zouden zijn verbeterd. 

Burgemeester De Clerck had in tegenstelling tot vorige legislatuur afgelopen maanden 

wel enkele bevoegdheden zoals ‘strategische planning’ die voor administratieve 

krachten zorgden rechtstreeks onder zijn hoede.  

 

De meeste Kortrijkse actoren dichtten burgemeester De Clerck weinig leiders-

capaciteiten toe waarmee concreet werd bedoeld dat hij zich niet echt ontpopte als een 

coach van een hechte ploeg of als een stuurman die alle taken op een zorgvuldige wijze 

delegeerde en terugkoppeling organiseerde. Sommigen weten dit aan het feit dat De 

Clerck reeds minister was geweest, “een nationale functie waar solo slim spelen eerder regel 

dan uitzondering is”. Wel wezen enkele actoren op recente beslissingen van de 

burgemeester om het college meer collegiaal te laten werken (i.c. het introduceren van 

‘tandemschepenen’, cf. infra). Algemeen gesteld ervoer de meerderheid van de 

geïnterviewden het handelen van de burgemeester veeleer als eigengereid en soms wat 

chaotisch. Dit laatste werd echter niet steeds per definitie als negatief gepercipieerd 

omdat het leidde tot vele nieuwe – al dan niet vernieuwende – initiatieven in de stad 

Kortrijk, niet in het minst op het ruimtelijk-fysieke vlak. De meeste politici en 

ambtenaren die werden geïnterviewd wisten dit sterk te appreciëren (cf. infra), maar 

een aanzienlijk deel bekritiseerde tevens het feit dat veel van deze initiatieven nadien 

als “ongeleide projectielen rondzweven in de stad” en concrete uitvoeringsplannen vaak 

ergens bleven hangen. Volgens bepaalde actoren lag dit grotendeels aan het feit dat De 

Clerck vaak vergat zijn omgeving te betrekken. Dit gold naar verluid zeker binnen de 

stad Kortrijk, maar in mindere mate ook op het stadsgewestelijke niveau.  

 

Bovenal stelden veel geïnterviewden zeer duidelijk dat Stefaan De Clerck een creatieve 

en dynamische burgemeester was met ontzettend veel energie. Door zijn initiatieven 

zou de stad duidelijk naar een hoger niveau zijn getild, iets waar de stad dringend 

nood aan had. Kortrijkse politici, ambtenaren en externe actoren schatten ook de 

strategische capaciteiten van Stefaan De Clerck vrij hoog in, zeker in vergelijking met 

andere leden van het (huidige) schepencollege. De burgemeester dacht vooruit, zelfs 

voorbij de legislatuur. Om (zijn) doelen te verwezenlijken maakte hij regelmatig 

gebruik van zijn zorgvuldig opgebouwd netwerk bestaande uit ‘bovenlokale’ 

contacten (cf. supra) en private actoren. Dergelijk uitgebreid netwerk is weinigen 

gegeven, althans niet in de Kortrijkse politiek, hoewel het netwerk van schepen Jean de 

Bethune ook niet wordt onderschat. Het netwerk van De Clerck zou onder meer heel 

wat deuren hebben geopend tijdens het lobbywerk bij Vlaamse, federale, Europese of 

grensoverschrijdende instanties. 
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Het college: twee partijen, een tripartite en elk zijn ding 

 
Hoewel de functie en impact van een burgemeester door Kortrijkse politici en 

ambtenaren hoger wordt ingeschat, relativeert men in geen geval de rol en werkdruk 

van schepenen in Kortrijk. Het Kortrijkse college bestond tot 2000 louter uit Christen-

democraten. Partij en beleid vielen dus samen. Hoewel de Christelijke Volkspartij 

(CVP) in 2000 een absolute, zij het nipte meerderheid behaalde, werd één socialist 

opgenomen in het college, namelijk Philippe De Coene. De meeste Kortrijkse politici 

zijn het erover eens dat de Christen-democraten hiermee enkele prominente socialisten 

op het bovenlokale niveau, zoals Steve Stevaert, gunstig trachtten te stemmen. De CVP 

(later CD&V) zat immers zowel op Vlaams als federaal niveau in de oppositie. In 2006 

verdween de absolute meerderheid van de Christen-democraten en werd het kartel 

CD&V - N-VA verplicht om met een andere politieke partij in zee te gaan29. Volgens 

enkele politici zal deze verandering niet echt veel verschil maken (i.e. naar 

dominantie), andere politici menen dat alvast het gevoel anders is omdat de partij nu 

standpunten zal moeten innemen, compromissen dient te sluiten en de achterban 

hieromtrent zal moeten raadplegen. 

 

De keuze voor de VLD als coalitiepartner schrijven de meeste politici en ambtenaren 

toe aan het feit dat de liberalen slechts anderhalve op negen schepen eisten (tegenover 

drie schepenen bij de sp.a)30, lobbywerk op het Vlaamse en federale niveau meer 

garanties op succes beloofde via de open-VLD, de liberalen ‘zware kannonnen’ zoals 

Vincent Van Quickenborne en Koen Byttebier niet op het voorplan zouden uitspelen 

en/of de middenstandsvleugel van de CD&V een al te sterke band tussen ACW en sp.a 

gevaarlijk achtte31. Dat laatste maakt dat er volgens de meeste geïnterviewden in 

Kortrijk veeleer sprake is van een tripartite dan van een coalitie tussen 2 politieke 

partijen. Bij de bespreking van de politieke partijen (cf. infra) lichten we het 

spanningsveld tussen de middengroepen (UNIZO) en het ACW (vakbondsdenken) 

uitgebreider toe. 

 

De strategische capaciteiten van het college zouden in zowel vorige als huidige 

legislatuur beperkt zijn, zeker in vergelijking met de capaciteiten hieromtrent van 

burgemeester De Clerck. Vraag is wat de gevolgen hier kunnen zijn van het wegvallen 

van Stefaan De Clerck als sturende burgemeester. Hoewel het huidige college zijn 

degelijkheid nog aan het bewijzen was/is, schatten in de loop van 2007 en 2008 politici, 

ambtenaren en externe actoren dit college toch zwakker in dan voorheen. Het 

wegvallen van socialist De Coene en vooral het politieke afscheid van Frans De Stoop, 

in vorige legislatuur onder meer bevoegd voor ruimtelijke ordening, zouden een zware 

aderlating betekenen voor het college. Wel wordt Wout Maddens (VLD), naar verluid 

niet toevallig de schepen van stedenbouw en ruimtelijke ordening, strategische 

capaciteiten toegedicht. Het gebrek aan ervaring op dit complexe domein kan wel in 

                                                 

29 In hoofdstuk 4 wordt deze verkiezingsuitslag meer gedetailleerd toegelicht (zie tabel 4.1). 
30 ‘Anderhalf mandaat’ aangezien de afspraak werd gemaakt dat Marie-Claire Vandenbulcke (open-VLD) 

zich eind 2009 zou laten vervangen door Filip Santy (CD&V). 
31 In huidige legislatuur zouden de ideeën van de middengroepen en open-VLD dan weer dichter bij 

elkaar aanleunen. 
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zijn nadeel spelen. Ervaren en sterke liberale Kortrijkzanen zouden onder meer om 

cumulredenen geen schepenmandaat hebben. Bij de middenstandsvleugel van de 

CD&V zou ook schepen de Bethune, onder meer bevoegd voor economie, onderwijs en 

toerisme, het nodige gewicht in de schaal kunnen werpen. Zijn ‘politieke feeling’, te 

danken aan zijn kabinetsperiode, pleiten in zijn voordeel, maar zijn verknochtheid aan 

Marke, de vermeende vetes met de familie De Clerck en/of zijn persoonlijke stijl 

zouden bepaalde dossiers weinig goeds doen. De keuze van Frans De Stoop om niet 

meer politiek actief te zijn, verzwakt in het bijzonder de ACW-vleugel binnen het 

college. Deze politicus had volgens enkele geïnterviewden een andere stijl dan Stefaan 

De Clerck, maar was één van de weinigen die ook én inhoudelijk én op lange termijn 

durfde te denken. Door zowel zijn ervaring als voorzitter van het Kortrijkse OCMW als 

zijn duidelijke visie en openheid, zou Frans De Stoop deels zijn stempel hebben 

kunnen drukken op het Kortrijkse beleid tijdens vorige legislatuur.  

 

De schepenen uit vorige en huidige legislatuur die in bovenstaande paragraaf niet aan 

bod komen, zouden duidelijke verschillen tonen in stijl en kennis. Toch zou volgens 

enkele geïnterviewden (minstens) de helft van het college een gebrek aan ruggengraat 

tonen. Hun maatschappelijke overtuiging blijft immers niet zelden vaag waardoor hun 

beleid iets te sterk kleeft aan wijzigende opinies bij burgers en het maatschappelijk 

middenveld. Enkele geïnterviewden zoeken de oorzaken hiervoor bij de electorale 

angst (i.e. de vrees van stemmen te verliezen) en in het feit dat politici zich 

onvoldoende informeren, te weinig lezen, zelden luisteren en amper discussiëren 

onder elkaar over fundamentele zaken.  

 

Alle geïnterviewden stellen ook duidelijk dat de ‘collegialiteit’, in de zin van 

afstemming, cohesie en/of wederzijds vertrouwen, zoek is in het Kortrijkse college. 

Zeker in het college van de vorige legislatuur zouden een teamgeest en een min of 

meer gezamenlijke richting nagenoeg onbestaande zijn geweest. Het spuien van 

tegenstrijdige meningen en ideeën was veeleer gangbaar dan uitzonderlijk. Naast de 

tegenstellingen tussen de ‘drie’ partners (i.e. UNIZO, ACW en SP/sp.a) stonden ook 

persoonsgebonden elementen en specifieke relaties tussen schepenen een goed 

draaiende machine in de weg. Hoewel schepenen soms een collega niet lieten scoren, 

was de overheersende houding in het college toch ‘ga je gang, maar laat ons dan ook 

gerust’. Kortom, elk zou zijn ding hebben kunnen doen, uiteraard in functie van de 

eigen agenda. Op hun terrein blijken schepenen dan sterk resultaatsgericht te werken. 

Dergelijke ‘cavalier seul’-aanpak hoeft volgens Kortrijkse politici en ambtenaren niet te 

verwonderen omdat uiteindelijk elke schepen wordt afgerekend op de resultaten 

gekoppeld aan de eigen bevoegdheden.  

 

Volgens enkele politici poogde bij de Christen-democraten de fractieleider met 

wisselend succes tegenstrijdige beslissingen tegen te houden. Sommige geïnterviewden 

verwachtten echter meer heil van een kleiner college, minder schepenen. Zo zou het 

nemen van beslissingen quasi per definitie minder verkokerd gebeuren, ook op 

ambtelijk vlak. Onder meer om de collegialiteit te versterken experimenteert men in 

Kortrijk met de zogenaamde ‘tandemschepenen’. Een bevoegdheid, bijvoorbeeld 

inzake publieke ruimte of gebiedswerking, wordt dan verdeeld onder twee schepenen. 

Bepaalde actoren loven dit idee van burgemeester De Clerck, anderen ervaren dit meer 
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als een controle-instrument omdat de tandem telkens wordt bereden door én een 

ACW’er én een vertegenwoordiger van de middengroepen. De meeste ambtenaren die 

werden geïnterviewd pleiten wel voor integratie, maar niet voor complexere 

aansturing van hun diensten, zeker omdat niet alle schepenen even goed met elkaar 

opschieten. 

 

Het schepenmodel overheerst in Kortrijk. Volgens zowel politici als ambtenaren 

trachten schepenen ‘hun’ diensten aan te sturen. De wisselwerking verloopt hier over 

het algemeen vrij vlot, al zijn er duidelijke verschillen per persoon en per dienst. 

Bepaalde, meestal oudere schepenen zouden wel moeite hebben met de professional-

isering van de Kortrijkse ambtenarij. De politiek-ambtelijke verhoudingen wijzigen ook 

naarmate een schepen de dossiers en de materie beheerst. De meeste Kortrijkse 

schepenen hebben geen inhoudelijke kabinetsmedewerker als buffer. Sommigen 

ervaren dit als een probleem, anderen stellen dat hierdoor wordt vermeden dat 

schepenen worden overvleugeld en veel wordt bedisseld op interkabinetten-

vergaderingen (IKW’s). Voor wat het betreft het zogenaamde overkoepelende niveau, 

zou het college zich allesbehalve gebonden voelen aan wat de administratie voorstelt 

(cf. supra, houding tegenover beleidsinsteek en strategisch planning). 

De gemeenteraad: de wat? 

 

Hier kunnen we relatief kort zijn: de macht van de gemeenteraad wordt als (zeer) 

beperkt ingeschat door de Kortrijkse actoren. Enkelen stellen zelfs dat vorige 

legislatuur de zwakste gemeenteraad was sinds lange tijd, zeker langs de kant van de 

oppositie. Een oorzaak zou liggen bij het feit dat de ‘mondige’ socialisten verhuisden 

van oppositie naar meerderheid. Hoewel het net als in andere Vlaamse steden en 

gemeenten ook in Kortrijk de bedoeling is om de gemeenteraad te versterken, 

bijvoorbeeld door de agenda van de gemeenteraad te ontlasten en te discussiëren over 

de grote lijnen van de dossiers, blijft momenteel het evenwicht tussen college en 

gemeenteraad ongezond. Enkele Kortrijkse politici en ambtenaren bestempelen de 

gemeenteraad eenvoudigweg als een soort goedkeuringsmachine. Gewone raadsleden 

zouden amper op de hoogte zijn van veel lopende dossiers en er amper in slagen 

degelijke of kritische vragen te formuleren. 

 

De meeste geïnterviewden erkennen wel dat gegeven de huidige context het voor 

gemeenteraadsleden niet eenvoudig is om te wegen op de besluitvorming. Voldoende 

ruimte, tijd, financiële middelen en inhoudelijke capaciteit ontbreken grotendeels. 

Fractieleiders zouden hier niet aan kunnen verhelpen. Kortrijkse actoren zijn het 

oneens over welk mandaat meest ‘frustrerend’ is: gemeenteraadslid van een 

meerderheidspartij of oppositielid. Bij de eerste groep zou je te veel in de schaduw 

staan van het college en moet je op zoek naar een interessante niche om vervolgens al 

dan niet samen met een schepen te scoren, bij de tweede groep wordt je vaak 

vakkundig genegeerd en mis je bovendien rechtstreekse ondersteuning vanuit de 

stedelijke administratie (vb. inzake specifieke reglementering, bovenlokale richtlijnen, 

beschikbare budgetten, etc.). Ook gemeenteraadscommissies zouden grotendeels 

worden gedomineerd door de uitvoerende macht. 
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In Kortrijk tracht een aanzienlijk deel van de gemeenteraadsleden zich te profileren 

door zorg te dragen voor hun deelgemeente. De niet of nauwelijks verteerde fusie bij 

delen van zowel bestuur als bevolking, ligt hieraan ten grondslag. Een andere methode 

om gehoord te worden is volgens enkele ingewijden het beroep doen op de media. 

Kranten zouden echter opteren voor ‘straffe’ verhalen, ludieke initiatieven of een 

veeleer anekdotische berichtgeving. De meeste geïnterviewden geven wel aan dat er 

enkele uitzonderingen zijn: gemeenteraadsleden die een sterke persoonlijkheid hebben, 

mondig zijn, op hun strepen staan, een zekere passie voor de politiek hebben en die 

veel tijd opofferen voor dit werk. Aangezien het inkijken en bestuderen van de talrijke 

dossiers en het voorbereiden van eventuele voorstellen zeer tijdrovend is, zouden 

gemeenteraadsleden die bijvoorbeeld niet in het onderwijs staan of werkzaam zijn in 

een ander bestuur, niet in staat zijn om degelijke prestaties te leveren. Het (politiek) 

actief zijn op Vlaams, federaal of Europees beleidsniveau kan volgens enkele Kortrijkse 

actoren ook helpen als de burgemeester of schepenen een handtekening van bovenaf 

nodig hebben (cf. infra, deel 5.4.6). 

Standentwisten bij de Christen-democraten 

 

Zoals reeds gemeld vielen tot voor kort partij en beleid samen in Kortrijk. Dit wil 

geenszins zeggen dat de politieke spanningsvelden in de stad nihil waren. Zo is er 

binnen de partij van de Christen-democraten in Kortrijk een klassieke strijd gaande 

tussen enerzijds de ACW-strekking (Algemeen Christelijk Werknemersverbond, later 

omgedoopt tot Koepel van de Christelijke Werknemersorganisaties) en anderzijds de 

middengroepen bestaande uit de NCMV-strekking (Nationaal Christelijk Midden-

standsverbond, later omgedoopt tot UNIZO, de Unie van Zelfstandige Ondernemers) 

en de landbouwers (Boerenbond). De meeste Kortrijkse politici zouden zich eerst 

profileren als ACW’er of UNIZO-adept en pas dan als Christen-democraat. Door deze 

oude politieke standentwist binnen de CD&V-familie, of beter de CVP-familie, zou 

volgens enkele ambtenaren en politici de coherentie van het beleid vaak zoek zijn 

(geweest). Enkelen durven te stellen dat de stad hierdoor een achterstand heeft 

opgelopen op verschillende vlakken. Andere gevolgen op het terrein die door de 

geïnterviewden worden aangehaald: er kruipt veel energie in inhoudelijke afstemming, 

het vergaderritme ligt bijgevolg hoog en de sfeer binnen de partij is vaak niet al te best. 

Zoals vermeld probeerde burgemeester De Clerck, zeker toen hij partijvoorzitter was, 

zich boven deze interne partijdiscussie te plaatsen, wat volgens sommigen slechts deels 

of nauwelijks werkte. Door het ACW werd hij, in oorsprong iemand van de 

middengroepen, niet altijd erkend en de middengroepen zouden hem die ‘neutraliteit’ 

kwalijk hebben genomen. Uit de interviews bleek ook dat het ACW mogelijks wat in 

de verdrukking komt te staan. Hun sterke man, Frans De Stoop, nam afscheid van het 

college, de achterban zou aan het verouderen zijn en de ideeën van coalitiepartner 

open-VLD sluiten nauwer bij de middengroepen. De middengroepvleugel zelf vormt 

intern ook geen team volgens Kortrijkse politici en ambtenaren. De natuurlijke leiding 

zou zoek zijn en een onderlinge (competitie)strijd tussen verschillende figuren en 

groepen schering en inslag. De voornaamste zogenaamde clans zijn deze rond de 

familie De Clerck / De Jaegere, deze rond de familie de Bethune en in mindere mate 
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deze rond Stefaan Bral32. Volgens de meeste geïnterviewden heeft elke clan zijn eigen 

stijl en prioriteiten, gaat elk zijn eigen weg en wordt niet nagelaten om elkaar bij tijden 

een stok in de wielen te steken. 

Lokale ambtenaren: een professionelere uitvoering in kokers 

 
Zoals aangegeven in hoofdstuk 4 herschikte de stad Kortrijk in 2001 zijn administratie 

in functie van een kwaliteitsvolle dienstverlening. Een relatief beperkt aantal directies 

en diensten werd gevormd, volgens enkele Kortrijkse actoren in sterke mate afgestemd 

op het schepenmodel. Klantgerichte diensten werden gegroepeerd in het ‘Nieuw 

Gemeentehuis’. Uit enkele interviews blijkt dat de zogenaamde matrixorganisatie van 

de stedelijke administratie alweer onder druk staat, juist omdat het eigenlijk geen 

matrix is. Vooral horizontaal werken en/of verwevenheid zou ontbreken. De meeste 

geïnterviewden stellen ook dat directies en diensten onderling sterk kunnen 

verschillen inzake innovatief gedrag en klantgerichtheid. 

 

Kortrijkse politici en ambtenaren blijven schipperen in hun antwoord op de vraag of de 

stedelijke administratie kan wegen op het beleid van de stad. Opvallend is hierbij de 

verwarring – voornamelijk bij ambtenaren – tussen procesvoering en beleidsvoering. 

Enkele actoren, ook politici, zijn van mening dat er een paar ambtenaren (kunnen) 

wegen op cruciale beleidsbeslissingen voor de stad, maar de initiële keuzes zouden 

volgens de meeste actoren toch door politici worden gemaakt. Het primaat van de 

politiek zou in Kortrijk dus nog steeds vrij sterk staan. Wel is nagenoeg iedereen het 

eens dat de ambtenarij vaak op een vrij zelfstandige manier of in overleg met politici 

inhoudelijke beleidskeuzes in uitvoeringsprocessen mag vertalen. Enkele ambtenaren 

trachten soms hun stempel(tje) op het beleid te drukken door bijvoorbeeld dossiers 

voor te bereiden op zo’n manier dat hierin impliciet een keuze zit vervat. De kunst zou 

er ook in bestaan om politici te laten scoren met ambtelijke keuzes. Of dit betekent dat 

de beslissingsmacht van ambtenaren toeneemt, blijft echter onduidelijk. Hetzelfde 

geldt voor het feit dat ambtenaren complexe en technische dossiers niet zelden beter 

begrijpen dan politici en dat ze meer dan sommige politici externe geldbronnen weten 

te detecteren. Zeker is wel dat enkele politici het als bijzonder storend ervaren dat de 

administratie gebruik durft te maken van decretale instrumenten (cf. specifieke 

bepalingen uit het gemeentedecreet of de bovenlokale ‘planlast’) of naar technische 

hefbomen grijpt (cf. infra) om ‘zich steeds meer te moeien met het beleid’. Een paar 

politici stellen wel dat het belangrijk is om de administratie achter het eigen beleid te 

krijgen omdat het zonder dat draagvlak moeilijk is om succes te boeken. 

 

De wisselwerking tussen schepen en ambtenarij verschilt naargelang de persoon, de 

dienst en de fase van de legislatuur. Soms verloopt de communicatie vlot, soms wordt 

een administratie niet of laat op de hoogte gebracht van bepaalde ontwikkelingen. De 

directie Stadsplanning en Ontwikkeling zou een goede band hebben gehad met de 

                                                 

32 Zo was er rond de verkiezingen van 10 oktober 1982 een bitse strijd tussen Jozef De Jaegere en 

Emmanuel de Bethune om de burgemeesterssjerp (cf. de Bethune, E., Gedachten en herinneringen. Kortrijk 

van 1984 tot 2000. Kortijk, Groeninghe, 2006, pp.79-80). Stefaan De Clerck is getrouwd met Mine De 

Jaegere.  
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schepen, iets minder met Stefaan De Clerck. Volgens politici en ambtenaren gaf vorige 

legislatuur schepen De Stoop ruimte aan zijn diensten, terwijl burgemeester De Clerck 

(te) weinig gebruik maakte van deze administratie. Het valt voorlopig nog af te 

wachten hoe de contacten tussen de administratie en waarnemend burgemeester 

Lybeer of schepen Maddens deze legislatuur evolueren. Frans De Stoop en zijn 

stedelijke administratie maakten er een gewoonte van om wekelijks (veeleer cruciale) 

ontwikkelingen, plannen en projecten samen te bespreken. In de directie Stadsplanning 

en Ontwikkeling gebeurt momenteel het beleidsvoorbereidende werk door enkele 

leidende ambtenaren en worden de grote lijnen hiervan nadien op een directieraad 

besproken. Er wordt binnen deze directie intern teruggekoppeld wanneer specifieke 

gebieden voorwerp van discussie zijn waarover andere ‘planners’ of ‘stedenbouw-

kundigen’ meer expertise hebben dan de directeur of projectleider33. De zogenaamde 

‘dossierbehandelaar’ communiceert vervolgens deze concrete dossiers, al dan niet 

samen met een leidend ambtenaar. Er is op deze dienst wel intern overleg, maar dit 

zou gezien de grootte van de groep vrij moeizaam verlopen. Binnen de relatief vlakke 

directie zou er vertrouwen heersen tussen top- en middenkader wat medewerkers de 

nodige autonomie oplevert. Doordat in het Nieuw Gemeentehuis quasi alle diensten 

samen zitten, werd overleg tussen (diensten van) directies formeel makkelijker en 

informeel frequenter. Dit wordt door ambtenaren en enkele politici als positief ervaren, 

zeker voor een dienst die veel raakpunten heeft met andere domeinen. Wel blijft het 

vaak afhangen van figuren of de relatie tussen diensten uiteindelijk goed verloopt.  

 

De meerderheid van de geïnterviewden stellen dat de kwaliteit van de Kortrijkse 

ambtenarij de afgelopen decennia (sterk) is toegenomen. Hiermee wordt bedoeld dat 

de deskundigheid onder ambtenaren is gestegen, de wil om geïntegreerd te werken 

toeneemt, relatief veel ambtenaren gedreven zijn en hun werk niet zien als een simpele 

‘nine-to-five job’. Onder meer de ‘objectieve’ aanwervingspolitiek die Kortrijk sinds 

enkele decennia hoog in het vaandel draagt halen sommigen actoren aan als reden 

voor deze professionalisering. Wel zou zoals vermeld (cf. supra, het moeizaam 

functioneren van de matrixorganisatie) het horizontaal denken en werken nog beter 

kunnen. De instrumenten om integratie te creëren werken volgens enkele politici en 

ambtenaren (nog) onvoldoende, terwijl verticaal, dus binnen directies en diensten, de 

capaciteiten duidelijk toenemen. Een ambtenaar stelt zich hierbij de vraag of de 

administratie ondertussen niet stilaan vervreemd van de burger. Het zijn dan de 

politici die een bufferrol moeten vervullen. Uit onze interviews kunnen we opmaken 

dat de directie Stadsplanning en Ontwikkeling professioneler wordt – samen met het 

stadssecretariaat werd deze dienst enkele keren als voorbeeld genoemd om de 

professionalisering te duiden – maar dat de (leidende) ambtenaren van deze dienst 

zich veeleer op operationele zaken richten en minder visionair zijn voor de stad dan 

bijvoorbeeld de intercommunale Leiedal. Illustratief is de ergernis van een paar politici 

over de vaak al te correcte manier van werken van deze Kortrijkse ambtenarij 

waardoor een zekere logheid ontstaat. Een enkeling twijfelt dan weer aan de 

technische capaciteiten van deze directie om grootschalige projecten te realiseren. 

                                                 

33 Sinds de tweede helft van 2008 is Filip Canfyn directeur van de directie Stadsplanning en Ontwikkeling. 
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Secretaris, ontvanger, managementteam, directieraad en strategische cel 

 
Sinds september 2000 is Geert Hillaert de stadssecretaris van Kortrijk. Kortrijkse 

politici en ambtenaren ervaren hem als een degelijke secretaris die de wettelijke 

procedures nauw opvolgt, sterk conceptueel denkt, pertinente vragen durft stellen, 

blijft gaan voor bepaalde dossiers en een interessant netwerk heeft. Wel stellen enkele 

Kortrijkse actoren dat het soms moeilijk is om hem te volgen: zijn retoriek of teksten 

zijn vrij zwaar. Volgens enkele ambtenaren zou hij aan macht en invloed winnen, maar 

doordat hij niet echt goede relaties heeft met sommige schepenen – ook de band met 

Stefaan De Clerck was veeleer negatief – zou deze groei beperkt blijven. Volgens 

sommigen briefte burgemeester De Clerck de secretaris als hij dat zelf nodig vond of 

als het hem goed uitkwam, maar meestal niet. Dergelijke zwakke tandem werd als vrij 

problematisch beschouwd voor de stad, niet in het minst voor de administratie zelf. 

Sinds begin 2008 zou de spanning tussen de secretaris en burgemeester De Clerck zijn 

verminderd omdat het takenpakket duidelijker werd: de interne organisatie van het 

stadsbestuur is voor de secretaris, het externe beleid voor de burgemeester. Mogelijks 

zorgt waarnemend burgemeester Lybeer voor een verandering. Het overheersende 

schepenmodel in Kortrijk zorgt wel voor moeilijkheden om de hele administratie min 

of meer in één richting te duwen. Doordat Geert Hillaert bepaalde dossiers (bij 

aanvang) als ‘centralist’ benaderde (vb. gebiedswerking in Kortrijk), ontstonden ook 

lichte wrijvingen met enkele politici en ambtenaren. Wel zijn de meeste Kortrijkse 

actoren tevreden over zijn beleidsvoorbereidend werk met betrekking tot de 

beleidsinsteek en het strategisch meerjarenplan. De contacten tussen de stadssecretaris 

en de diensten stedenbouw en ruimtelijke plannen verschillen per dossier. Het is voor 

de Kortrijkse actoren vrij onduidelijk waarom hij al dan niet bij bepaalde ruimtelijke 

dossiers is betrokken.  

 

Mieck Vos werd door de meeste Kortrijkse ambtenaren als een goede adjunct-

stadssecretaris beschouwd met sterke managementkwaliteiten. Begin 2008 verliet ze 

echter de stedelijke administratie en ging in een gerenommeerd consultantbedrijf aan 

de slag. 

 

Hoewel vaak op de achtergrond opererend, onderschatten zowel politici als 

ambtenaren geenszins de rol van de stadsontvanger, Johan Vanhoutte34. Enkelen 

beschouwden hem vorige legislatuur de facto als ‘schepen van financiën’. Het zou 

immers niet zo moeilijk zijn om relatief onopvallend bij deze complexe materie 

specifieke keuzes te stimuleren door/of bepaalde conclusies op het voorplan te plaatsen 

(vb. inzake begrotingsprognoses). De macht van de ontvanger zou sterk gerelateerd 

zijn aan de capaciteiten van de schepen van Financiën. Met schepen Cnudde zou 

ondertussen een goede tandem zijn ontstaan. De stadsontvanger zou ook het 

projectdenken binnen de stad hebben gestimuleerd. Waar in 2000 de budgetten nog 

per sector en domein werden opgelijst, hervormde de ontvanger in overleg met Frans 

Van den Bossche gaandeweg deze indeling. In 2003 werden budgetten toegekend aan 

                                                 

34 In het gemeentedecreet reeds aangeduid met ‘financieel beheerder’.  
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stadsprojecten per domein, vanaf 2004 stonden de projecten centraal (over de 

domeinen heen)35.  

 

In theorie was er in Kortrijk vóór 2008 wel een managementteam, maar stelde dit in de 

praktijk niet veel voor. Kortrijk opteerde qua bezetting nagenoeg voor het 

minimumscenario dat het gemeentedecreet oplegt: de stadssecretaris en de 

stadsontvanger. Begin 2008 verruimde men het managementteam. Naast de secretaris 

en de ontvanger horen nu ook vijf directeurs tot dit team36. Beperkt uitbreiden was 

moeilijk en delicaat omdat er moest gekozen worden uit de grotere directieraad (cf. 

infra). De hoofdingenieur van de stad, Frans Van Den Bossche, is formeel niet 

opgenomen, maar wordt wel regelmatig uitgenodigd in functie van bepaalde dossiers. 

Kortrijkse ambtenaren ervaren deze verandering als een verbetering. Twee keer per 

maand vergadert het managementteam. De ene bijeenkomst staat in functie van een 

‘debriefing’, de andere behandelt één of meer inhoudelijke thema’s. Enkele politici 

stellen dat ze zullen voorkomen dat dergelijk orgaan als een beleidsbepalend 

instrument fungeert.  

 

Hoewel door veel ambtenaren te groot bevonden, was de directieraad tot 2008 hét 

overkoepelende overlegorgaan binnen de Kortrijkse administratie. Nu neemt 

langzamerhand het managementteam deze rol over. De directieraad bestaat uit een 

vijftiental personen: elke directie is minimum door één leidende ambtenaar 

vertegenwoordigd en elke week is een bijeenkomst gepland. Sinds 2008 is niet meer de 

stadssecretaris voorzitter, maar de directeur van de directie Communicatie en Recht. 

Volgens de Kortrijkse ambtenaren wordt op dit overleg gediscussieerd over afgelopen 

en komende colleges, over planning en fasering van dossiers en over de manier 

waarop dossiers moeten worden aangepakt. Cruciale formele beslissingen zou men op 

de directieraad echter niet nemen. Ook het vormgeven aan beleidskeuzes door de 

administratie gebeurt nog steeds binnen elke directie apart en in overleg met de 

bevoegde schepen. Ambtenaren ervaren het wel als positief dat ze via de directieraad 

op z’n minst op de hoogte worden gehouden van de grotere dossiers in en van de stad. 

Kortom, deze raad zou in wezen vooral dienen om informatie uit te wisselen, niet om 

geïntegreerde of strategische beslissingen na te streven, laat staan beslissingen te 

nemen. Uit de interviews blijkt dat ook slechts een kleine minderheid van de 

directieraad echt geïnteresseerd is in dergelijke overkoepelende manier van werken. 

Met andere woorden, sommigen zijn aanwezig om hun domein te verdedigen, anderen 

zijn wel bereid om ruimer te denken. 

 

Tijdens de eerste helft van 2007 werd ook een strategische cel opgericht. Verschillende 

ontwikkelingen zouden tot dit idee hebben geleid: de populariteit van strategische 

planning met in het bijzonder de bepalingen in het gemeentedecreet inzake 

strategische meerjarenplanning, het gebrek aan rechtstreekse administratieve 

ondersteuning bij de burgemeester (cf. supra) en het zoeken naar een geschikte plaats 

                                                 

35 In 2004 werd de financiële situatie beschreven aan de hand van ‘projecten’ + ‘onderhoudsinvesteringen’ 

+ ‘ruiters’. Ruiters zijn kosten waarvoor niemand zich verantwoordelijk voelt. 
36 Het managementteam bestaat nu uit Geert Hillaert, Johan Vanhoutte, Machteld Claerhout, Domien 

Dessein, Paul De Marez, Robert Stok en Jean-Pierre Van Acker. 
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in de organisatie voor Frans Van Den Bossche, hoofdingenieur van de stad (cf. infra). 

Midden 2008 was deze cel nog steeds niet echt operationeel. Na het vertrek van de 

rastermanager en de ambtenaar bevoegd voor Europese zaken uit deze ‘virtuele cel’, 

heeft men binnen de stad werk gemaakt van een nieuwe doorstart. In oktober 2008 

werden de 5 werknemers van de strategische cel gecentraliseerd op één nieuwe locatie. 

Naast Frans Van Den Bossche en Patricia Ghekiere behoren ook Davy Callewaert, 

Marianne De Meyere en een administratieve kracht tot deze cel. De inhoudelijke 

aansturing gebeurde tot eind 2008 door burgemeester Stefaan De Clerck, de bewaking 

van formele kaders en het opvolgen van interne aangelegenheden door de stads-

secretaris. Concreet werkt de strategische cel onder leiding van de stadssecretaris aan 

het strategisch meerjarenplan voor de stad, maar was het de bedoeling dat 

burgemeester De Clerck deze cel onder meer zou gebruiken als een soort buffer tussen 

stads- en streekniveau (i.e. stadsgewest en Eurometropool). Chris Lecluyse, kabinets-

medewerker van burgemeester De Clerck, blijft op post onder Lieven Lybeer en zal 

deze strategische cel opvolgen na het vertrek van De Clerck. 

 

In ons onderzoek is een aparte paragraaf weggelegd voor Frans Van Den Bossche. 

Sinds 2001 draagt deze Kortrijkse ambtenaar de titel ‘Hoofdingenieur – directeur’. Hij 

is echter geen directeur meer van de Technische Dienst, maar veeleer een soort vrije 

speler in de stad37. In hoofdzaak houdt hij zich bezig met het morfologische verhaal 

van de stad Kortrijk, niet met gebouwen op zich. Eén van zijn belangrijkste taken 

hierbij is het coördineren van de grootschalige stadsprojecten. Zo is hij onder meer als 

adviseur betrokken bij het Stedelijk Ontwikkelingsbedrijf Kortrijk (SOK, cf. infra). De 

meeste geïnterviewden konden hem moeilijk of niet plaatsen in de organisatie van de 

stad. Zijn functie is allicht uitdovend. Kortrijkse politici en ambtenaren beschouwen 

Frans Van Den Bossche als één van de weinige ambtenaren die zwaar (kunnen) wegen 

op het beleid van de stad, zeker voor wat betreft de fysiek-ruimtelijke dossiers zou hij 

‘incontournable’ zijn. Op dat vlak heeft hij ervaring te koop en is hij een gigantische 

kennisbron. Burgemeester De Clerck, waarmee de contacten goed en frequent waren, 

beschouwde hem dan ook als zijn ‘harde schijf’. Deze figuur zou echter geen 

managerstype zijn en niet gemakkelijk om mee samen te werken. Ook stellen enkele 

politici en ambtenaren dat hij ondanks zijn goede en onderbouwde visie vaak al te 

voorzichtig is en te veel – al dan niet bewust – op de achtergrond blijft. 

OCMW: een relevante actor bij sociale stadsvernieuwing? 

 

De strategische capaciteiten van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn 

(OCMW) worden door de Kortrijkse actoren over het algemeen matig ingeschat. 

Enkele personen, waaronder OCMW-voorzitster Franceska Verhenne (CD&V - ACW), 

zouden wel over dergelijke capaciteiten beschikken, maar zich min of meer bewust op 

uitvoerende zaken concentreren. Uit enkele interviews blijkt immers dat het 

‘autonome’ OCMW zich zo veel als mogelijk afzijdig wenst te houden van de 

Kortrijkse politiek uit schrik zich te verliezen in het grotere geheel. Illustratief hierbij 

zou de beslissing zijn van de OCMW-voorzitster om geen deel uit te maken van het 

                                                 

37 In 1985 werd Frans Van Den Bossche als architect aangenomen door de Stad Kortrijk. Vanaf 1989 

bekommerde hij zich sterk om de planning. Hij was enige tijd hoofd van de Dienst Planning.  
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college. Wel blijkt er een goede samenwerking te bestaan tussen enkele Kortrijkse 

ambtenaren en enkele OCMW-medewerkers. Op politiek vlak zou alles veel gevoeliger 

liggen.  

 

Kortrijkse actoren stellen dat de praxis en macht van het OCMW op het fysiek-

ruimtelijke vlak zich voornamelijk situeert rond ‘wonen’. Vertrekkend vanuit de 

woningsnood voor mensen met een laag inkomen, zijn al doende kennis en visie 

hieromtrent gegroeid. Zo worden onder meer woningen aangekocht en nadien 

gerenoveerd door mensen in het kader van opleiding en tewerkstelling. Enkele actoren 

stellen dat dergelijke aanpak wel zou aansluiten bij sociale stadsvernieuwings-

projecten, maar niet bij grootschalige stadsontwikkelingsprojecten.  

 

5.4.3.   Stadsontwikkelingsbedrijf Kortrijk (SOK) als autonome speler 

 

In 1998 werd, ondersteund door het Mercuriusplan van minister Eric Van Rompuy 

(CVP), de ‘autonome gemeentelijke woonregie stad Kortrijk’ opgericht. Bedoeling van 

de Woonregie was om door vastgoedtransacties opnieuw leven in de binnenstad te 

brengen. Trui Tydgat werd begin 2000 aangesteld als directeur. Op 9 juli 2004 werd dit 

autonoom gemeentebedrijf omgedoopt tot ‘Stadsontwikkelingsbedrijf Kortrijk’ (SOK). 

De naamswijziging kwam er mede doordat de activiteiten waren verschoven van 

‘wonen in de binnenstad’ naar ‘meer globale stadsontwikkelingsprojecten’38 (vb. het 

winkelcomplex ‘K in Kortrijk’, het Masterplan Spoorweglaan, het VETEX-project, de 

herbestemming van de Kortrijkse ziekenhuizen, etc.).  

 

Het directiecomité van het SOK bestaat uit 5 personen39, de Raad van Bestuur uit 1840. 

Burgemeester De Clerck blijft ondanks zijn ministerschap voorzitter41 en ook blijven de 

rechtstreekse lijnen met de werknemers van het SOK behouden. Ongeveer om de 6 

weken is er een overleg met het directiecomité en om de 3 maanden met de Raad van 

Bestuur. Directeur Trui Tydgat bereidt de dossiers voor.  

 

Hoewel voor het SOK private ondernemers belangrijkere partners zijn dan de lokale 

overheid, moet het SOK ook geregeld de stedelijke administratie contacteren. Volgens 

enkele geïnterviewden verliep tot voor enkele jaren de samenwerking tussen het SOK 

en deze administratie niet zo best. Zo zou het voor ambtenaren frustrerend zijn 

(geweest) om interessante projecten voor de stad uit handen te geven, werd niet zelden 

kritiek geleverd op de kwaliteit van hun projecten en kon/kan de zeer liberale en 

                                                 

38 de Bethune, E., Gedachten en herinneringen. Kortrijk van 1984 tot 2000. Kortijk, Groeninghe, 2006, pp.148-

151. 
39 Vorige legislatuur waren dit burgemeester De Clerck (CD&V), Frans De Stoop (CD&V), Marie-Claire 

Vandenbulcke (VLD), Marc Lepaître (sp.a) en Frans Van De Bossche (hoofdingenieur van de stad). 

Huidige legislatuur werd Frans De Stoop vervangen door schepen Wout Maddens (open-VLD). 
40 Momenteel bestaat deze Raad van Bestuur uit 12 politici, een aantal experten, Frans Van Den Bossche, 

iemand van de juridische dienst van de stad Kortrijk en een vertegenwoordiger van de intercommunale 

Leiedal. 
41 Het ‘oudere’ SOK valt onder een reeks overgangsmaatregelen, waardoor Stefaan De Clerck tot 2013 

voorzitter kan blijven. Bij het ‘nieuwere’ AG Buda kan De Clerck wettelijk gezien niet als voorzitter 

aanblijven.   
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commerciële ingesteldheid van het SOK niet bij iedereen op bijval rekenen. De 

verstandhouding zou ondertussen wel aanzienlijk verbeterd zijn: informatie over 

(nieuwe) dossiers wordt relatief spontaan uitgewisseld, de administratie zou zo veel 

als mogelijk bij aanvang van een dossier worden betrokken42 en het S3-overleg brengt 

hoofdrolspelers regelmatig samen (cf. infra). Om een adequater zicht en meer controle 

te krijgen op de activiteiten van verzelfstandigde agentschappen zoals het SOK, zal het 

Kortrijkse bestuur ook gebruik maken van bepalingen uit het gemeentedecreet (i.c. 

inzake beheersovereenkomsten).  

 

Na een gezamenlijk buitenlands bezoek van burgemeester De Clerck, schepen 

Maddens, Trui Tydgat (SOK), Filip Canfyn (directie Stadsplanning en Ontwikkeling) 

en Frans Van Den Bossche (Strategische cel) ontstond in 2008 een nieuw, veeleer 

informeel overleg tussen deze actoren, binnen de stad ‘S3’ (SOK, Stadsplanning en 

Strategische cel) genaamd. Dit overleg dient onder meer als buffer tussen de stedelijke 

administratie en het SOK. Eerste (vaak onrijpe) ideeën en embryonale ontwikkelingen 

rond fysiek-ruimtelijke ingrepen worden er besproken. 

 

De macht van dit autonoom gemeentebedrijf om fysiek-ruimtelijk in te grijpen in de 

stad is volgens Kortrijkse actoren vrij groot. Naast hun onteigeningsmacht bezitten ze 

immers ook de mogelijkheid om vastgoed aan te kopen en te verkopen zonder 

goedkeuring van het college. Deze autonomie wordt door enkele actoren als negatief 

geëvalueerd, voornamelijk omwille van democratische redenen. Verdedigers van het 

SOK stellen nochtans dat elke fractie vertegenwoordigd is in de Raad van Bestuur. Het 

gemeentebedrijf is voor (extra) financiële middelen ook afhankelijk van (de goodwill 

van) het college. Momenteel zouden de meeste middelen van het SOK vastzitten in 

lange termijnprojecten, waardoor hun acties beperkt uitbreiden. 

 

De stad telt naast het SOK nog een twee andere autonome gemeentebedrijven (AG’s): 

AG PARKO en AG Buda. Het eerste is een parkeerbedrijf dat nagenoeg alle grote 

parkings in Kortrijk beheert (de parking van het winkelcomplex ‘K in Kortrijk’ zal hier 

niet onder vallen). Het tweede bedrijf werd in mei 2007 opgericht en beheert de 

culturele en artistieke infrastructuur op het Buda-eiland (cf. uitgebreide toelichting in 

hoofdstuk 6, deel 6.4.2). In 2007 waren er in de stad Kortrijk 13 gemeentelijke vzw’s, 

niet zelden met een culturele functie. Deze werden meestal opgericht in functie van een 

snellere, soepelere en efficiëntere werking (vb. voor beslissingen rond de aanwerving 

van personeel of vervangingspersoneel). Vaak wordt gesteld dat afbouw van 

verzelfstandiging nodig is, maar enkele politici zouden niet zo snel geneigd zijn hun 

zitjes in deze organisaties op te geven. Enkele Kortrijkse politici en ambtenaren hopen 

dat via het gemeentedecreet op z’n minst de groei wordt tegengegaan. De uitholling 

van het schepenmandaat, het democratisch deficit (i.e. geen controle door 

gemeenteraad) en het gebrek aan respect voor de administratie moeten de negatieve 

houding van sommigen verklaren.  

 

                                                 

42 Dit zou volgens een beperkt aantal actoren vooral gebeuren in functie van een vlottere goedkeuring van 

bouwvergunningen door het stadsbestuur. 
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5.4.4.   Intercommunale Leiedal: innoverend binnen spanningsvelden  

 

In 1960 werd Leiedal opgericht, een “intercommunale maatschappij voor ruimtelijke 

ordening, economische expansie en reconversie van het gewest Kortrijk”43. Na de fusies waren 

in 1977 12 op de 14 gemeenten van het arrondissement bij de intercommunale Leiedal 

aangesloten: Avelgem, Anzegem, Deerlijk, Harelbeke, Kortrijk, Kuurne, Lendelede, 

Menen, Spiere-Helkijn, Waregem, Wevelgem en Zwevegem44. In totaal betreft het een 

gebied van 404 km² waarin 279.000 mensen wonen. Afgelopen vijftig jaar heeft Leiedal 

voornamelijk een expertise opgebouwd inzake de fysiek-ruimtelijke en economische 

ontwikkeling van de streek, in het bijzonder rond bedrijventerreinen45. In Vlaanderen 

beschouwt men Leiedal nog steeds als één van de best functionerende 

intercommunales in zijn soort46. Zeker vóór de fusie eind jaren ’70 zou Leiedal een 

belangrijke schakel zijn geweest voor de betrokken gemeenten die meestal over 

onvoldoende specialisten of technische kennis beschikten. Later werd een beroep 

gedaan op Leiedal voor bouwprojecten, stadsprojecten, stedenbouwkundige 

begeleiding, BPA’s, mobiliteitsplannen, informatisering, GIS (Geografisch 

Informatiesysteem), etc. Recentelijk was de intercommunale verantwoordelijk voor het 

schrijven van de gemeentelijke ruimtelijke structuurplannen voor de 12 gemeenten, 

ook voor de stad Kortrijk (cf. supra). De gemeenten, ook de stad Kortrijk, zijn 

gebonden om bepaalde opdrachten die ze wensen uit te besteden steeds aan Leiedal 

toe te kennen. Deze vorm van exclusiviteit geldt in het bijzonder voor zaken rond 

ruimtelijke planning, BPA’s en RUP’s. Volgens enkele actoren besteedt de stad Kortrijk 

nog relatief veel uit aan Leiedal omdat de Kortrijkse planningscel onvoldoende zou 

zijn uitgebouwd. 

 

Momenteel werken een 50-tal mensen voor deze intercommunale, hoofdzakelijk 

hoogopgeleiden. De betrokken gemeenten sturen Leiedal slechts beperkt aan waardoor 

deze intercommunale zich vrij autonoom kan bewegen. Enkele actoren ervaren dit als 

een probleem omdat ‘Leiedal het niet nalaat bij tijden solo slim te spelen’. Sommigen 

blijven het tevens merkwaardig vinden dat deze instelling enerzijds beslissingen neemt 

zoals politici, maar niet onderhevig is aan verkiezingen, en anderzijds beleid uitvoert 

zoals ambtenaren, maar evenmin dergelijk statuut hebben. De voorzitter van Leiedal 

was afgelopen legislatuur Frans De Stoop, destijds ook Kortrijks schepen van 

stedenbouw en ruimtelijke ordening. Momenteel wordt dit mandaat bekleedt door 

Filip Santy, gemeenteraadslid en CD&V-fractieleider in Kortrijk. Leiedal zou volgens 

enkele Kortrijkse politici, ambtenaren en externe actoren meestal directeurs hebben 

gehad die een vrij progressieve visie hadden en durfden denken op langere termijn, 

zoals Van der Stichele, Cornelus en momenteel De Baere. Niet zelden maken Kortrijkse 

actoren momenteel een onderscheid tussen het instituut Leiedal en zijn huidige 

                                                 

43 De Bethune, o.c., 2006, p.246. 
44 De gemeente Wervik zal zich als 13de gemeente bij de intercommunale voegen. Ook de Conferentie van 

Burgemeesters en RESOC (cf. supra) zal dus een uitbreiding kennen. 
45 Inzake het crematorium op het Kortrijkse grondgebied werd een vrij klassieke intergemeentelijke 

samenwerking (IGS) opgezet met 21 gemeenten. 
46 Met het decreet van 6 juli 2001 werd de intergemeentelijke samenwerking voor het eerst op Vlaams 

niveau geregeld. Met deze nieuwe regelgeving verdwijnt op termijn de benaming ‘intercommunales’. Er is 

echter een overgangsperiode voorzien voor bestaande verenigingen.  
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algemeen directeur. Karel De Baere is een architect-stedenbouwkundige, reeds 30 jaar 

werkzaam bij de intercommunale en in de jaren ’90 één van de centrale figuren die 

samen met de Italiaanse architect-stedenbouwkundige Bernardo Secchi zijn stempel 

drukte op de ruimtelijke contouren van de stad. De visie en het netwerk van Karel De 

Baere schatten Kortrijkse actoren vrij hoog in. Het idee om internationale architecten en 

stedenbouwkundigen naar Kortrijk te halen (dé voorbeelden zijn hier Secchi en Jordi 

Farrando), werd ook mede ingegeven en gestimuleerd door Leiedal. Ze konden het 

(aanvankelijk) vrij conservatieve stadsbestuur en in het bijzonder burgemeester de 

Bethune hiertoe overtuigen. 

 

Kortrijkse actoren stellen dat in vergelijking met de stedelijke administratie, die 

overstelpt worden met het dagdagelijkse werk (i.c. het vergunningenbeleid), de 

intercommunale Leiedal strategischer werkt, innovatiever denkt en een grotere 

expertise heeft inzake ruimtelijke ordening en planning. Meer nog dan de stedelijke 

administratie van de stad heeft Leiedal ook zicht op allerlei fondsen en 

subsidiestromen. Dit alles zou zijn impact hebben (gehad) op de fysiek-ruimtelijke 

ontwikkeling van de stad. Door de aanpak van Stefaan De Clerck en de 

professionalisering van de Kortrijkse ambtenarij zou de stad de laatste jaren echter wel 

meer en meer zelf zaken in handen nemen en zijn positie als centrumstad opeisen, wat 

volgens enkele actoren de impact van Leiedal op de stad afremt of op z’n minst de 

autonomie van de intercommunale doet afnemen. Illustratief hierbij is dat enkele 

actoren de inhoudelijke inbreng van Leiedal bij het ruimtelijk structuurplan Kortrijk 

sterk relativeren. Ze zouden penhouder zijn geweest, niet veel meer. Enkelen nemen 

het de intercommunale ook kwalijk dat ze hier amper hun overkoepelende rol hebben 

waargemaakt. Elke gemeente zou naar de mond zijn gepraat. Nu op bepaalde vlakken 

de stad Kortrijk op z’n minst de evenknie van Leiedal lijkt te worden, zouden 

dergelijke ergernissen vaker opduiken dan voorheen. Het feit dat opnieuw een 

politicus uit de stad Kortrijk voorzitter is van de intercommunale zien enkele 

Kortrijkse actoren als een beslissing om de kloof tussen (centrum)stad en Leiedal niet 

groter te maken. Dit zou in het verleden wel regelmatig voor ambigue situaties hebben 

gezorgd: men weet soms niet goed met wel petje de voorzitter van Leiedal een 

vergadering bijwoont, zeker omdat de belangen van de stad en de streek niet altijd 

gelijklopen.  

 

De relaties tussen de burgemeester van Kortrijk en de algemeen directeur van Leiedal 

is niet altijd even intens geweest zoals afgelopen jaren met Stefaan De Clerck en Karel 

De Baere. Beide heren zouden dezelfde interesses delen (i.c. cultuur en design), elkaar 

goed aanvoelen in belangrijke dossiers en regelmatig een tandem hebben gevormd. De 

keuze van burgemeester De Clerck om ook sterk te focussen op het stadsgewest (cf. 

supra) had hier z’n voor- en nadelen. De Clerck zou op deze schaal soms Leiedal 

hebben gepasseerd in bepaald overleg (vb. burgemeestersoverleg) wat volgens enkele 

actoren voor een toenemende wrijving zorgde tussen beide partijen. De kwaliteit van 

de relaties tussen andere Kortrijkse politici en Leiedal/Karel De Baere zijn wisselend. 

Met bepaalde schepenen zou het hoegenaamd niet klikken. 

 

Het spanningsveld tussen Leiedal en de administratie van de stad Kortrijk lijkt 

aanzienlijk groter dan dat tussen Leiedal en de Kortrijkse politici. Sommigen stellen 



HOOFDSTUK 5 – INSTITUTIONELE CONTEXT: SYNTHESE VAN ACHTERGRONDONDERZOEK 

 - 183 - 

ook dat er soms jaloezie of afgunst bestaat bij de administratie omdat Leiedal vaak 

interessante dossiers mag en kan opvolgen. Door onduidelijke afspraken of sluipende 

besluitvorming zou Leiedal al enkele keren een dossier te stevig naar zich toe hebben 

getrokken, wat allesbehalve op goedkeuring kan rekenen van Kortrijkse ambtenaren. 

Vorige legislatuur zou schepen De Stoop als voorzitter van Leiedal regelmatig een 

soort brugfunctie hebben vervuld, maar volgens de meeste geïnterviewden was en is er 

uiteindelijk weinig contact of communicatie tussen de stedelijke administratie en de 

intercommunale. De relaties zouden wel verschillen naargelang de dienst en/of per 

individu. 

 

5.4.5.   Private actoren: ondernemers, academici, architecten en burgers 

 

De meeste Kortrijkse politici en ambtenaren hebben niet het gevoel dat private 

investeerders of lokale ondernemers (vb. Philippe Vlerick en Christian Dumoulin) 

zwaar wegen op de beleidskeuzes die in de stad Kortrijk worden gemaakt . Ook de 

Kamer van Koophandel wordt niet echt beschouwd als een doorslaggevende speler in 

de stad. Jo Libeer, bij de Kamer van Koophandel bevoegd voor de provincie West-

Vlaanderen, zou wel via verschillende mandaten en contacten onrechtstreeks mede 

richting kunnen geven aan economische dossiers. Publiek-private samenwerking (PPS) 

wordt gezien als een middel om financiële middelen naar de stad te halen, niet om 

algemene beleidskeuzes aan te passen aan de belangen van private actoren. Dit zou 

dan ook niet gebeuren. Private investeerders krijgen volgens enkele Kortrijkse actoren 

wel de mogelijkheid om hun projecten grotendeels zelf in te vullen zo lang het maar 

past binnen de contouren van het vooropgestelde beleid. 

 

Over de inbreng van academici en adviesbureau’s zijn de meningen verdeeld. Op een 

meer algemeen niveau hechten zowel enkele politici als enkele ambtenaren uit Kortrijk 

vrij veel belang aan het Witboek Stedenbeleid47. In iets mindere mate worden ook de 

visitatiecommissie rond het Stedenfonds en de Stadsmonitor gewaardeerd omdat het 

iets bruikbaar voor de stad zou opleveren48. 

 

Inzake stedenbouw en ruimtelijke ordening wijzen enkele actoren op het belang van 

figuren zoals Bernardo Secchi. Het was onder zijn impuls dat naast een organisch 

gegroeide fysiek-ruimtelijke oost-westas ook sterk werd nagedacht en gewerkt rond 

een nieuwe(re) noord-zuidas die de stad doorkruist (cf. supra)49. Andere actoren 

relativeren echter de uitwerkingen van dat plan in de praktijk. Al dan niet hiermee 

samenhangend betreuren enkele Kortrijkse politici en externe actoren dat de kennis 

van Secchi’s ideeën langzaamaan verloren gaan bij de Kortrijkse actoren. Rond 

                                                 

47 DE RYNCK, F. (Red.), Witboek Stedenbeleid. De eeuw van de stad. Over stadsrepublieken en rastersteden. 

Project Stedenbeleid, Brussel: Administratie Binnenlandse Aangelegenheden, Ministerie van de Vlaamse 

Gemeenschap, 2003. 
48 TOPS, P., Kortrijk en het stedenfonds. Tussen ‘drive’ en ‘overdrive’. Rapport van de visitatiecommissie, 

Vlaams Stedenbeleid, november 2005, 19p.; BLOCK, T., VAN ASSCHE, J., VANDEWIELE, D., DE RYNCK, 

F., REYNAERT, H., Steden op koers? Stadsmonitor voor Leefbare en Duurzame Vlaamse Steden – Editie 2006. 

Brugge: Vanden Broele, 2007. 
49 DE BAERE, o.c., 2006, pp.38-39. 
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bepaalde stadsprojecten zouden ook andere ingenieurs, planners en/of acadmici hun 

stempel hebben gedrukt, maar dan veeleer op conceptueel niveau en/of in de 

uitvoeringsfase (cf. hoofdstuk 6).  

 

Opvallend is dat alle Kortrijkse politici en ambtenaren toegeven dat burgers – los van 

de gemeenteraadsverkiezingen – niet of nauwelijks bij de besluitvorming worden 

betrokken. De meeste actoren ervaren dat als een probleem dat moeilijk is op te lossen. 

Buiten formele initiatieven zoals een adviesraad of een verplicht openbaar onderzoek 

rond een ruimtelijk uitvoeringsplan, onderneemt de stad nauwelijks actie. Expertise 

over participatie van burgers die verder gaat dan communiceren, zou ontbreken. 

 

5.4.6.   Bovenlokale overheden: wie stuurt wie? 

 
Alleen al omdat steden en gemeenten voor heel wat financiële middelen afhankelijk 

zijn van bovenlokale overheden, kan hun impact volgens de meeste Kortrijkse actoren 

moeilijk worden onderschat50. Men is het minder eens of dit ook betekent dat 

bovenlokale overheden (hierdoor) sterk wegen op strategische keuzes in/van de stad 

Kortrijk. Een vrij gemixte groep geïnterviewden stelt dat de regelgeving, plannen en 

initiatieven opgelegd door de provinciale, Vlaamse, federale en/of Europese overheden 

deze keuzes sterk bepalen, een andere groep stelt dat dit in wezen niet echt raakt aan 

de keuzes zelf, maar wel aan de timing en volgorde van uitvoering. Ter illustratie 

wordt door geïnterviewden vaak aangegeven dat het ‘afronden’ van de R8 zou 

gerealiseerd zijn mocht Kortrijk volledige autonomie hebben over de som van de 

huidige geldstromen naar de stad. Ook stellen actoren uit deze laatste groep dat de 

kunst erin bestaat eigen dossiers – zeker wanneer deze thuishoren onder de 

‘buitengewone uitgaven’ – vast te koppelen aan bestaande ‘bovenlokale geldpotten’.  

 

Bovenlokale initiatieven worden door Kortrijkse actoren vaak als betuttelend en 

controlerend ervaren. In ruil voor financiële middelen zouden ze zich (te) veel 

permitteren en de stad weinig vrijheid laten. Dat zou op zich niet echt een probleem 

vormen wanneer men ‘vanuit Brussel’ een realistisch zicht zou hebben op wat zich in 

steden en gemeenten afspeelt. Enkele Kortrijkse actoren twijfelen ten gronde aan het 

empathisch vermogen van vooral bovenlokale ambtenaren. Zo zou men onder meer 

voorbijgaan aan de dynamiek die in steden zoals Kortrijk te vinden is en er al te sterk 

vanuit gaan dat ‘alles kan worden gevat in plannen’. Op het vlak van ruimtelijke 

ordening klagen enkele Kortrijkse actoren concreet over problemen inzake toezicht en 

voogdij, het eigenaarschap van gronden en wegen (vb. gewestwegen) en de 

‘auditmania’. Men zou de publieke ruimte met veel meer autonomie willen beheren, 

voornamelijk om sneller vooruitgang te kunnen boeken in bepaalde dossiers. Nu 

                                                 

50 Sommige Kortrijkse politici pleiten onder meer daarom om naar Scandinavisch model de lokale besturen 

meer (rechtstreeks) belastingsgeld te bezorgen zodat hun slagkracht kan groeien. Niet iedereen kon zich in 

deze stelling vinden aangezien dit normaliter ook betekent dat het takenpakket van lokale besturen zou 

uitbreiden met bevoegdheden die te hoog gegrepen zouden zijn voor een stad als Kortrijk (vb. sociale 

zekerheid). Een analyse over (het nut van) fiscale herverdeling, het BTW-fonds (een CD&V-voorstel) en/of 

een nieuw model inzake opcentiemen toegepast op Kortrijk vraagt bijkomend onderzoek dat buiten de 

reikwijdte van dit proefschrift valt. 
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zouden bepaalde procedures veel tijd vergen, iets wat moeilijk uit te leggen valt aan de 

bevolking die snel resultaten wil zien. 

 

De percepties over deze zogenaamde bemoeienis verschillen wel tussen de 

bovenlokale overheden. Zo wordt de vrij beperkte samenwerking met de provincie – 

ook rond ruimtelijke ordening – niet als problematisch beschouwd. Wel staan enkele 

Kortrijkse actoren versteld van het belang dat provinciale bestuurslui hechten aan hun 

ruimtelijk structuurplan. Op dat vlak zou de provincie zeer bevoogdend optreden. Het 

overheidsniveau dat het meeste kritiek kreeg te verduren betrof het Vlaamse niveau. In 

het bijzonder de ‘planlast’ vanuit Vlaanderen werd door Kortrijkse politici en 

ambtenaren als bijzonder storend ervaren, in het bijzonder het gebrek aan afstemming 

tussen de vele plannen die op de stad afkomen, de verkokerende aanpak die hierdoor 

wordt gestimuleerd, hun bemoederend handelen en de details (in plaats van de 

hoofdlijnen) die telkens worden gevraagd51. Sommigen wijzen de verplichte opmaak 

van allerlei plannen niet compleet af omdat het enerzijds ook vaak leidt tot creativiteit 

en druk om een kwaliteitsvol beleid te voeren, en anderzijds kleinere domeinen 

aandacht en middelen bezorgt. De meeste actoren kunnen de impact van en de relatie 

met de federale overheid moeilijk inschatten omdat ze er weinig mee in contact 

komen52. Diegenen die wel dossiers opvolgen waar de federale diensten zijn bij 

betrokken stellen dat op deze schaal de oude politieke cultuur en de logge 

bureaucratische werking nog steeds overheersen. 

 

Opvallend is de beperkte negatieve kritiek op het handelen en op de instrumenten van 

het Vlaamse stedenbeleid. Dit beleid kende net zoals het federale grootstedenbeleid en 

Europese programma’s een verbreding. Een achterstandsbeleid rond de 

herwaarderingsgebieden (begin jaren ’80), het Vlaams Fonds voor Integratie van 

Kansarmen (VFIK – begin jaren ’90) en het Sociaal Impulsfonds (SIF – decreet mei 1996) 

maakte geleidelijk aan plaats voor een meer integraal ontwikkelingsbeleid53. Zo keurde 

de Vlaamse overheid in 2002 het decreet inzake de stadsvernieuwingsprojecten goed 

en richtte men in 2003 het stedenfonds op. Ook de ‘Thuis in de stad’-initiatieven 

beperkten zich geenszins tot sociale thema’s. Zoals reeds vermeld achten de meeste 

Kortrijkse politici en ambtenaren relatief recente producten zoals het Witboek en de 

Stadsmonitor bruikbaar. Toch krijgt vooral het Stedenfonds de meeste pluimen. Dit 

fonds wordt door enkele actoren niet alleen gezien als een fiscale compensatie, ook de 

relatieve vrijheid omtrent hoe deze financiële middelen te spenderen weet men in 

                                                 

51 Lokale overheden worden sinds het begin van de jaren negentig overstelpt met verwachtingen en 

verplichtingen om per domein of thema beleidsplannen en beleidsnota’s op te maken: mobiliteitsplan, 

milieubeleidsplan, jeugdwerkbeleidsplan, cultuurbeleidsplan, ruimtelijk structuurplan, 

communicatieplan, etc. In opdracht van Minister Keulen werd in 2005 de planlast bij gemeentebesturen 

onderzocht. In totaal bleken gemeentebesturen 34 of 36 planlasten of rapporteringsverplichtingen te 

hebben. WAYENBERG, E., VAN DOOREN, W., Vermindering van planlast voor lokale besturen. Het 

doelmatigheidsprofiel van de lokale planverplichting toegepast op het Vlaamse stedenbeleid. In: DE 

RYNCK, F., WAYENBERG, E., Jaarboek 2005: Lokale besturen inter- en intrabestuurlijk doorgelicht. Steunpunt 

Bestuurlijke Organisatie Vlaanderen. Brugge, Die Keure, 2006, pp.137-160. 
52 De stad Kortrijk ontvangt geen middelen van het federale grootstedenbeleid. 
53 Uitvoerig toegelicht in DE DECKER, P., De ondraaglijke lichtheid van het beleid voor de stad in Vlaanderen. 

Van geïndividualiseerd woonmodel tot stedelijke crisis: een sociologische analyse. Proefschrift, Antwerpen: 

Universiteit Antwerpen – Politieke en Sociale Wetenschappen, 2004. 
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Kortrijk te waarderen. Enkel het indicatorenverhaal inzake de verantwoording van het 

Stedenfonds is volgens enkele Kortrijkse ambtenaren voor verbetering vatbaar. Uit de 

wijze hoe Kortrijk omgaat met het Stedenfonds (i.c. de installatie van een meldpunt en 

het project Sint-Denijsestraat vorige legislatuur en de gebiedswerking deze legislatuur) 

blijkt alvast dat de Vlaamse overheid hier het lokale beleid veeleer financiert dan 

inhoudelijk stuurt. Enkele Kortrijkse actoren stellen expliciet dat mochten ze geen 

middelen krijgen van het stedenfonds ze toch hetzelfde zouden uitvoeren, maar 

minder planmatig. Tot slot, zij die dit kenden konden zich in de filosofie van de 

strategische contracten wel vinden, alleen was men tevens vrij sceptisch over de 

mogelijke resultaten in de praktijk binnen enkele jaren54.  
 

De meeste Kortrijkse politici, ambtenaren en externe actoren merken dat bepaalde 

Kortrijkse politici hun tengels hebben in provinciale, Vlaamse en landelijke structuren. 

Deze contacten zouden frequent worden ingezet om allerlei eigen en lokale belangen te 

verdedigen. In het bijzonder tracht men via Kortrijkzanen die bovenlokaal actief zijn, 

hetzij als politicus hetzij als kabinetsmedewerker of ambtenaar, de belangen van de 

stad te verdedigen. Volgens enkele actoren zou dit ‘political localism’ reeds zijn 

vruchten hebben afgeworpen. Dat er hierdoor enige subjectiviteit kan sluipen in de 

keuzes die bovenlokale overheden maken, beschouwen de meeste Kortrijkse actoren 

niet als problematisch. Enkelen ergeren zich wel aan de ‘cumul van postjes’, in 

hoofdzaak omdat bovenlokale overheden dan niet echt met het lokale niveau zouden 

praten, maar veeleer met ‘schaalgenoten’. Het wordt ook interessant om te volgen of, 

hoe en in welke mate Stefaan De Clerck vanuit zijn rol als federaal minister Kortrijkse 

processen zal beïnvloeden.  

 

Zoals al herhaaldelijk vermeld leeft, zeker bij enkele sleutelfiguren, het werken op een 

stadsgewestelijk of stadsregionaal niveau zeer sterk in het Kortrijkse. Enkele actoren 

pleiten er zelfs voor om op een meer geïnstitutionaliseerde manier dossiers 

stadsgewestelijk te behandelen. Dit zou de (financiële) slagkracht van de Kortrijkse 

regio verhogen om strategische initiatieven adequaat te verwezenlijken. Een nieuwe 

fusie sluiten enkele Kortrijkse politici daarbij niet uit, maar de onderdelen van deze 

fusie dienen dan wel met respect te worden behandeld. Voorstanders van dit idee gaan 

er vanuit dat een nieuw grootstedelijk gebied, bestaande uit ongeveer 200.000 à 250.000 

inwoners, een interessant socio-economisch hinterland oplevert. Hiermee zou je ook tal 

van fiscale problemen kunnen oplossen (cf. supra). 
 

                                                 

54 De stadscontracten hebben als doel een efficiëntere samenwerking tussen de Vlaamse Regering en de 13 

centrumsteden. Het algemene gedeelte van het stadscontract is gemeenschappelijk voor alle steden en 

focust op ‘wonen’. Het specifieke gedeelte van dit zesjarig contract (2007-2012) tussen de Vlaamse 

Regering en de Stad Kortrijk bevat engagementen van zowel de Vlaamse Regering als van de stad over 

een optimale integratie van de ziekenhuissite op Hoog-Kortrijk in haar groene omgeving en het 

optimaliseren van de Kortrijkse Noord-Zuidverbinding. 
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6.1.   INLEIDING: NARRATIEF GESTRUCTUREERDE REPRESENTATIES 

 
“Taal is geen spiegel van de werkelijkheid.” 

[Lorenz C.]1 

 

In dit hoofdstuk schetsen we vrij uitgebreid de besluitvormingsprocessen rond de drie 

geselecteerde stadsontwikkelingsprojecten. Hoewel we hier op een onderbouwde 

manier feiten en gebeurtenissen met elkaar verbinden, krijgen ze in deze verhalen toch 

al (subjectieve) betekenissen. Feiten en processen spreken immers niet voor zich. Door 

ze te vatten in taal maken we ze toegankelijk en tonen we een voor ons zinvolle 

samenhang. Het hanteren van bronnen en citaten maakt deze verhalen zoveel als 

mogelijk controleerbaar. Zoals in hoofdstuk 4 aangegeven hebben we slechts een 

selectie van citaten toegevoegd: enkel exemplarische citaten of citaten die iets 

toevoegen aan de tekst. In dit hoofdstuk zal de lezer geen theoretische concepten 

vinden die in voorgaande hoofdstukken werden geïntroduceerd. In het derde deel van 

dit proefschrift, bij de analyse van processen en machtsverhoudingen, zullen we het 

theoretische deel met de bevindingen uit het empirische luik verweven. 

 

We starten met een beschrijving van het besluitvormingsproces rond het 

winkelcomplex ‘K in Kortrijk’, vervolgens komt de besluitvorming bij de Leiewerken 

aan bod en we eindigen met het project ‘Buda Kunsteneiland’. Per case lichten we eerst 

de inhoud, de reikwijdte en het doel van het stadsproject toe, nadien reconstrueren we 

het besluitvormingsproces rekening houdend met de context, de rol van alle betrokken 

actoren, reeds gerealiseerde onderdelen van het project, etc. 

 

                                                  
1 LORENZ, C., De constructie van het verleden. Amsterdam: Boom, 2002. 
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6.2.   CASE 1: HET WINKELCOMPLEX ‘K IN KORTRIJK’ 

6.2.1.   Wat? 

 

In het winkelgebied van de Kortrijkse binnenstad wordt momenteel een groot 

winkelcentrum en een designwoontoren gebouwd. De oppervlakte van het terrein 

waarop dit gebeurt bedraagt 14.131 m². Aangezien men het winkelcentrum spreidt 

over vier verdiepingen ligt de commerciële verhuurbare vloeroppervlakte veel hoger: 

33.584 m². De huidige vloeroppervlakte van het kernwinkelgebied in Kortrijk bedroeg 

in 2006 31.000 m². Dit nieuwe project betekent dus een verdubbeling van deze 

vloeroppervlakte. In totaal zal het winkelcentrum ongeveer 85 winkels tellen2. 

Bedoeling is dat een deel van de handelaars uit de buurt hun intrek nemen in het 

winkelcentrum, maar dat tevens ontbrekende segmenten en nieuwe ketens naar 

Kortrijk komen (vb. Zara, H&M, MediaMarkt, Hema, etc.). Door haar vrij unieke 

ligging en concept moet het bezoekers van ver buiten de stad aantrekken. De 

investeerder gokt op een jaarlijkse stroom van minstens 5 miljoen bezoekers. 

 
Figuur 6.1: Plannen van het winkelcomplex3 

 

 

 
 

In het totale project tracht men een mengeling van functies na te streven. Zo zal men 

op een oppervlakte van 8.000 m² een 80-tal woongelegenheden bouwen. Daarnaast 

                                                  
2 SOK - Stedelijk Ontwikkelingsbedrijf Kortrijk, Kortrijk bouwt zich een nieuw elan! Projectfiches, 2006; 

TYDGAT, T., Een Masterplan voor hogere levenskwaliteit, In: OPBROUCK, W., VAN RAFELGHEM, G., 

Kortrijk in zeven dagen. De vernieuwing van een stad 1991 > 2006. Gent, Ludion, 2006, pp.46-47; 

www.foruminvest.nl (midden 2008); VRP, Verslag VRP-avond ‘Multifunctionele projecten in stadscentra: 

Nieuwe trends in retail’, Vereniging Ruimtelijke Planning, 5 juli 2007. 
3 Robbrecht & Daem Architecten. Linksboven: 3D-simulatie van eindresultaat. Rechtsboven: plan van 

niveau 0. Onder: Langsdoorsnede van het winkelcomplex. 
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voorziet men ook een grote ondergrondse parking met 1.100 parkeerplaatsen, ruimte 

voor horeca en een deel publiek domein4. 

 

Het project wordt onder meer gebouwd op de site waar voorheen de lagere en 

middelbare school van Onze-Lieve-Vrouw van Bijstand was gevestigd. Vandaar dat 

sommige Kortrijkse actoren nog steeds spreken over ‘het project Bijstandssite’. Echter 

ook een rusthuis en omliggende handelspanden zijn verdwenen ten voordele van het 

nieuwe winkelcentrum. De site ligt in het hart van de stad, vlakbij de bestaande 

winkelwandelstraten (o.m. Lange steenstraat) en op de noord-zuidas van de stad.  
 

Figuur 6.2: Situering van het winkelcomplex5 
 

 
 

Foruminvest, een Nederlandse investeringsmaatschappij, betaalt en ontwikkelt het 

totale project. Deze onderneming heeft in verschillende Europese landen al tientallen 

soortgelijke projecten gerealiseerd. Zo was Foruminvest niet alleen actief in Bergen, 

Charleroi, Namen, Lelystad, Dronten, Teramo, Molfetta, Milaan, Marseille, Rosmalen, 

etc., maar opende het eind september 2007 ook het grote winkelcentrum ‘Le 31’ (21.273 

m²) in het naburige Rijsel. Eigenlijk is het niet Foruminvest die het winkelcentrum zal 

bouwen en financieren, maar werd voor die gelegenheid in april 2004 de nieuwe NV 

Sint-Janspoort opgericht. Deze NV bestaat uit bestuurders van Foruminvest IMMO, 

Foruminvest International, NV Conseils Management en CVB Serdiser. In het vervolg 

van dit verhaal wordt geopteerd om de naam van Foruminvest te behouden. De 

                                                  
4 SOK, o.c., 2006; TYDGAT, o.c., 2006, p. 46. 
5 Robbrecht & Daem Architecten. Centraal staat het winkelcentrum en rechtsonder de woontoren. 

Bovenaan deze foto is de Grote Markt duidelijk zichtbaar. 
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vermelde NV en het Stadsontwikkelingsbedrijf Kortrijk (SOK) opteren hier voor een 

publiek-private samenwerking. Foruminvest investeert ongeveer 200 miljoen euro in 

zijn winkelcentrum met inbegrip van een woontoren op de Veemarkt. Het is meteen de 

grootste privé-investering ooit gedaan in de Kortrijkse binnenstad. 
 

“Foruminvest is een Nederlandse ondernemer, maar ze hebben ook een kantoor in Brussel.” 

(externe actor Kortrijk, 2007) 

“Foruminvest heeft al wat bewezen.” (politicus Kortrijk, 2007) 

“Wees toch maar zeker dat de burgemeester een gat in de lucht sprong toen Foruminvest 

deze investering wou doen. Het gaat over 160 miljoen euro, hé! Als je weet dat het budget 

van de stad voor 6 jaar 75 miljoen euro is, dan weet je het wel.” (politicus Kortrijk, 2007) 

 

Op haar website doopte Foruminvest het winkelcentrum aanvankelijk 'Shopping Sint-

Jan', naar de officiële naam van de wijk waarin het project plaatsgrijpt: de 'Oude Sint-

Janswijk' (genoemd naar de voormalige Sint-Jans-stadspoort). Om betrokkenheid van 

de inwoners te creëren werd in de loop van 2007 een wedstrijd georganiseerd omtrent 

de keuze van de naam. Uiteindelijk hakte Foruminvest begin januari 2008 de knoop 

door: het winkelcomplex zal de naam ‘K in Kortrijk’ dragen6. In de praktijk merkten we 

dat zowel in 2007 als in 2008 een viertal namen door elkaar werden gebruikt: het 

project Bijstandssite, het project Sint-Janspoort, het project Foruminvest en K in 

Kortrijk.  

 

Het gerenommeerde Gentse architectenbureau Robbrecht en Daem staat in voor het 

ontwerp van enerzijds het winkelcomplex ‘K in Kortrijk’, een langwerpige patio als 

ontmoetingsplaats die daglicht over drie verdiepingen en een ondergronds niveau doet 

binnenvallen (cf. figuur 6.1) en anderzijds een tien verdiepingen tellende design-

woontoren op de Veemarkt (cf. figuur 6.3). 
 

Figuur 6.3: Maquette en schets van de designwoontoren7 
 

 

                                                  
6 Het idee van de laureaat van de wedstrijd (circa 600 deelnemers) werd nog licht aangepast door een 

designbureau. Bedoeling is wel dat shoppers het enkel hebben over ‘K’. 
7 Robbrecht & Daem Architecten.  
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De te verwachten autoverkeersstromen naar het winkelcentrum zijn groot, waardoor 

ook aanzienlijke wegeninfrastructuurwerken zijn gepland om een goede ontsluiting en 

aansluiting met de binnenstad te verkrijgen: bijvoorbeeld drie nieuwe tunnels voor de 

ondergrondse parking, een inrit voor de bevoorrading, de heraanleg van het openbaar 

domein, aanpassingen van de omliggende straten, etc. Hoewel het merendeel van deze 

kosten ook hier wordt gedragen door Foruminvest8, blijven de mobiliteitsaspecten de 

meeste kritiek slikken. Momenteel brengt de bouw van het stadsproject grote 

mobiliteitsproblemen met zich voor wie met de auto naar de Kortrijkse binnenstad 

moet. Kortrijkse actoren en media beklemtonen hier de ‘grote doortocht’, de heraanleg 

van een 4 kilometer lange strook op de Gentse steenweg en de Oudenaardsesteenweg 

(afrittencomplex R8). Dit werk dat in geen geval louter is toe te schrijven aan de 

werken rond dit stadsproject, gebeurt in samenwerking met het Vlaamse gewest en 

loopt van juni 2008 tot ongeveer juli 2009. 
 

“En er is ook de problematiek van de parkeerplaats. Daar heeft men ook een foutieve keuze 

gemaakt. Het is volgens mij beter om verschillende parkeerplaatsen aan elkaar te koppelen 

dan één grote parkeerplaats te voorzien. Nu vrees ik dat mensen binnen rijden in het 

gebouw, winkelen en weer buiten rijden zonder in de stad te komen. Dan had het evengoed 

in Kuurne kunnen staan.” (externe actor Kortrijk, 2007) 

“De financiering gebeurt dus door Foruminvest, maar de aanleg van de straten en pleinen 

gebeurt met veel middelen van de stad en Vlaamse overheid.” (externe actor Kortrijk, 2007) 

 

De Zusters van Bijstand hebben in de zomer van 2006 hun gebouwen verlaten, maar de 

werken startten midden 2007. De bouwtermijn werd bij aanvang geschat op ongeveer 2 

jaar9. De opening van het complex werd dus voorzien in september 2009. Eind 2008 

blijft deze einddatum min of meer behouden. Er zouden volgens enkele betrokkenen 

maximum een tweetal maanden bijkomen. De laatste maanden van 2008 werden 

ingenomen door de werkzaamheden rond de vier ondergrondse verdiepingen van het 

winkelcomplex (i.e. graafwerken en gieten van betonplaten). Ondertussen maakten 

arbeiders werk van de vierde verdieping van de designwoontoren. Nog zes 

verdiepingen te gaan. 

 

Uit de interviews kunnen we duidelijk afleiden dat dit stadsproject door Kortrijkse 

politici, ambtenaren en externe actoren als strategisch en ingrijpend voor de stad wordt 

beschouwd. Een kleine meerderheid stelde zich echter wel vragen bij de 

grootschaligheid van het project en vermoedt ook dat het voor de stad commercieel 

gezien erop of eronder zal zijn. Doemdenkers vrezen dan niet alleen de ondergang van 

het winkelcomplex, maar van de hele lokale handel in de binnenstad. Regelmatig werd 

en wordt dan ook getwijfeld aan de slaagkansen van dit project en gepleit voor minder 

drastische ingrepen. Dat de titel ‘Kortrijk, winkelstad’ steeds minder klopte en dat 

ingrepen bijgevolg noodzakelijk waren in en rond het winkelgebied, daarover bestond 

onder de verschillende actoren nauwelijks discussie. Een kleinere groep politici, 

ambtenaren en externe actoren scharen zich wel ten volle achter dit stadsontwik-

kelingsproject en zien dit als een enorme opportuniteit voor de (binnen)stad. 
 

                                                  
8 VRP, o.c., 2007. 
9 SOK, o.c., 2006. 
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“Het project Foruminvest is de komende jaren zowat het belangrijkste stadsdossier naast 

dat van de Leiewerken.” (politicus Kortrijk, 2007) 

“Het wordt een ‘boom’ of miserie, maar het blijft wel een berekend risico.” (politicus 

Kortrijk, 2007) 

 “Dit is een harttransplantatie voor de stad. Het is ook erop of eronder. Wel zien ook de 

andere handelaars dit als een redding. Ze denken dat ze kunnen meeprofiteren.” (politicus 

Kortrijk, 2007) 

“Het is een boeiend project, ook een gigantische gok zo’n winkelcentrum pal in het 

stadscentrum, maar het proces verliep slecht.” (ambtenaar Kortrijk, 2007)  

“Zoiets groot valt ergens ook te begrijpen. Zeker omdat bleek dat grote ketens vragende 

partij waren om in Kortrijk winkels te gaan openen. Het gaat dan om Zara, H&M,… De 

puzzel valt dan in elkaar.” (politicus Kortrijk, 2007) 

“Ik denk dat 36.000 m² te groot is, 24.000 m² was beter geweest.” (externe actor Kortrijk, 

2007) 

“In Rijsel waren de winkels nog voor de bouw van het centrum allemaal al verkocht of 

verhuurd, in Kortrijk is dat helemaal niet het geval. Hopelijk komt het nog goed”. (politicus 

Kortrijk, 2007). 

“Ik snap de beslissing van Foruminvest. Er is een tekort aan supermarkten en 

winkelketens, de vastgoedprijzen in Kortrijk liggen op een dieptepunt en er is een groot 

hinterland: Harelbeke, Waregem,… En als de winkels op zondag open zijn, zullen ook de 

Fransen komen. Als ze dat doen, zal het een succes zijn. Dat is strategie, dat is durven.” 

(politicus Kortrijk, 2007) 

 “Je hoort hierover soms rare verhalen, zoals dat het één grote monetaire truc is: eerst alles 

afsmijten en dan niets doen en later als bouwgrond verkopen.” (externe actor Kortrijk, 

2007) 

“Ik vind het een zeer goede keuze dat men dit naar de binnenstad haalt. Dit maakt deel uit 

van het stedelijk weefsel.” (ambtenaar Kortrijk, 2007) 

“Op zich vind ik ruimtelijk gezien het een schitterende zaak om dit in een 

voetgangersgebied in de stad te bouwen. Dat is uniek in Vlaanderen. Wijnegem of het 

Waasland Shopping Centrum is ruimtelijk gezien een zeer slechte keuze.” (ambtenaar 

Kortrijk, 2007) 

“Dit project is idioot voor 70.000 inwoners. Het is toch of de Lange Steenstraat of dit?” 

(politicus Kortrijk, 2007) 

 

6.2.2.   Context, besluitvorming en realisaties 

‘Kortrijk Winkelstad’ tanende  

 

Kortrijk had de eerste autovrije winkel-wandelstraten in België. Ze werden aangelegd 

tijdens de eerste helft van de jaren ‘6010. Dat zorgde ook voor een vernieuwing van het 

handelsapparaat waardoor Kortrijk lange tijd een bloeiende, bekende en trendy 

                                                  
10 Eerst de Korte Steenstraat, later volgden ook de Lange Steenstraat en de Wijngaardstraat. 
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winkelstad was11. De stad had een voorsprong en heeft vrij lang kunnen teren op dit 

imago zonder echt grote ingrepen te hoeven doen. Onder meer daarom heeft men te 

laat ingezien dat men niet meer inspeelde of kon inspelen op de trends aan en rond 

winkelvoorzieningen die afgelopen decennia nodig waren om de consumptie op peil te 

houden. Hoewel het een evolutie is die we in meerdere Vlaamse centrumsteden 

kunnen vaststellen, hebben bepaalde steden, zoals het nabijgelegen Roeselare en Rijsel 

(Lille), blijven investeren in hun winkelgebied en handelsapparaat in de binnenstad. 

Zij plukken daar nu ook de vruchten van. De Kortrijkse handelaars uit het centrum 

werden vanaf eind jaren ’70 ook geconfronteerd met het ringshoppingcentrum aan de 

noordrand met Kuurne en Heule (15.000 m² winkeloppervlakte). Ook groeide later de 

toeloop naar het Franse Auchan vlak over de grens en naar het Molecule shopping-

center in Vichte. Kortrijk kende afgelopen decennia een neerwaartse spiraal en verloor 

zijn koploperspositie in de regio. Interessante segmenten ontbraken en bovendien 

trokken aanwezige merken, ketens en winkels meer en meer weg uit de stad zodat het 

aanbod verder afnam. De bouwkundige toestand van de winkelbuurt liet geen nieuwe 

grote winkeloppervlakten toe, winkels met een zeer grote oppervlakte werden 

schaarser en de leegstand van de kleinere handelspanden groeide daarentegen. Van de 

ongeveer 1.000 handelspanden (minimum 5 are) in het Kortrijkse centrum stond in 

1997 17,5% leeg. In het winkel-wandelgebied was de situatie nog erger: 33 

handelspanden stonden leeg, een vijfde van het totaal. Dat was telkens duidelijk meer 

dan in vergelijkbare centrumsteden. In 2001 en 2003 worden deze zwakke cijfers min of 

meer bevestigd12. Bovendien kende de stad Kortrijk toen ook nog een progressieve 

daling van de stadsbevolking met bijna 10% tussen 1968 en 2004.  
 

“Kortrijk deed te weinig investeringen en teerde te veel op zijn glorie van vroeger.” 

(externe actor Kortrijk, 2007) 

“De Inno en de GB gingen eerst weg.” (ambtenaar Kortrijk, 2007) 

“Vroeger zag men Kortrijk als het Texas van Vlaanderen. Dat geldt eigenlijk al lang niet 

meer.” (politicus Kortrijk, 2007) 

“De context is duidelijk: er is verkrotting in die buurt en de privé lost niets op.” (politicus 

Kortrijk, 2007) 

“De lokalen van de gilde van het ACW ligt aan de Wijngaardstraat. En als we in de buurt 

van die straat liepen dan wisten we het wel: plat smijten zou niet slecht zijn.” (politicus 

Kortrijk, 2007) 

“De analyse is: Kortrijk boert commercieel niet goed, het gaat alsmaar slechter, als ik 

toekwam hingen de zwarte vlaggen uit, de commercanten kwamen in opstand,…” 

(politicus Kortrijk, 2007) 

“Uit onderzoek enkele jaren geleden bleek dat één van de grote knelpunten voor de 

commercialisatie van de binnenstad de te kleine winkelpanden was. Dat was het grote 

probleem van het ontbreken van nieuwe investeringen. Ook de kwaliteit van de panden was 

niet goed. Een renovatie van al die panden was eigenlijk een onbegonnen werk.” (politicus 

Kortrijk, 2007) 

                                                  
11 LEIEDAL, Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Kortrijk. Richtinggevend gedeelte. Kortrijk: Intercommunale 

Leiedal i.s.m. de Stad Kortrijk, 2006b, p.8. 
12 STAD KORTRIJK, Beleidsplan Economie, 2002b; VRP, o.c., 2007; DE BETHUNE, E., Gedachten en 

herinneringen. Kortrijk van 1984 tot 2000. Kortijk, Groeninghe, 2006, p.145. 
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“Onder druk van de concurrentie is er nu ook in Kortrijk een verandering aan de gang met 

het project Foruminvest.” (externe actor Kortrijk, 2007)  
 

Mercurius en Masterplan Spoorweglaan 

 

De stad probeerde wel iets te doen om te kunnen blijven concurreren, maar dit vooral 

na impuls en met medefinanciering van de Vlaamse overheid. Zo besliste het 

Kortrijkse bestuur midden jaren ’90 om in het kader van de stadskernvernieuwing de 

winkel-wandelstraten te renoveren. De uitvoering gebeurde tussen 1997 en 2003 naar 

een ontwerp van Jordi Farrando13. Ongeveer tezelfdertijd lanceerde Eric Van Rompuy 

(CVP), toenmalig Vlaams minister van Economie, het project Mercurius, een project 

om binnenstedelijke centra te vernieuwen. Om van financiële middelen te kunnen 

genieten, moesten steden vooraf een strategisch-commercieel plan opstellen. Burge-

meester de Bethune (CVP) en zijn college beslisten in 1997 om aan het Mercuriusplan 

deel te nemen en deden een beroep op de groep Planning uit Brugge om het dossier 

voor te bereiden14. Ook een studiegroep, bestaande uit handelaars, politici en experten, 

werd opgericht en die selecteerde in overleg met de groep Planning verschillende 

prioritaire projecten. De gemeenteraad ging in februari 1998 akkoord om drie van de 

zeventien projecten in te dienen voor het Mercuriusplan. Het algemene uitgangspunt 

van dit plan was overigens een inkrimping van het winkelwandelgebied15. Twee van 

de drie projecten werden niet aanvaard door de Vlaamse regering omdat ze vooral de 

herinrichting van het openbaar domein voor ogen hadden. Het ging hier om de 

vernieuwde spoorwegonderdoorgang aan de Doornikse-straat en een onderzoek naar 

het commerciële falen van het Overbekeplein, een project met onder meer tal van 

winkels dat begin jaren ’80 was gerealiseerd en deel uitmaakte van het grotendeels 

mislukte en stopgezette KCO-project (Kortrijk-Centrum-Oost).  

 

Wel werd het project ‘Stadsmanagement’, en daaraan gekoppeld een pandenfonds, 

goedgekeurd en gesubsidieerd16. Het betrof hier de oprichting van een woonregie, wat 

ook de aanwerving van een stadsmanager impliceerde. De taak van deze persoon werd 

als volgt opgevat: samenbrengen van private en publieke partijen, lobbywerk, 

coördinatie van allerhande initiatieven en ontwikkelen van een project ‘wonen boven 

winkels’17. Het autonoom gemeentebedrijf Woonregie kon in september 1998 starten 

met een budget van 200 miljoen Bfr., geld afkomstig van de grondregie, het Mercurius-

fonds en de stad (onder meer dankzij de verkoop van het slachthuis op de Veemarkt). 

De Raad van Bestuur van dit autonoom gemeentebedrijf werd voorgezeten door 

burgemeester de Bethune en benoemde pas in het najaar van 1999 Trui Tydgat als 

directeur. Aanvankelijk focuste de Woonregie op projecten inzake ‘wonen boven 

winkels’ en het aanpakken van leegstand en verkrotting. 
 

                                                  
13 DE BETHUNE, o.c., 2006, pp.174-175. 
14 DE BETHUNE, o.c., 2006, pp.144-145. 
15 VRP, o.c., 2007. 
16 Van Rompuy (CVP) verving het project Mercurius in 1998 door het project ‘Centrummanagement’.  
17 DE BETHUNE, o.c., 2006, pp.146. 
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“De Woonregie werd opgericht om leegstand tegen te gaan. Jonge mensen moeten kansen 

krijgen in het centrum en ook bvb. wonen boven winkels moet worden gestimuleerd.” 

(externe actor Kortrijk, 2007) 

“In 1998 was er de oprichting van de Woonregie Kortrijk met als doel om vooral via 

immobiliere transacties opnieuw leven in de stad te brengen.” (politicus Kortrijk, 2007) 

“Dat was dus onder de Bethune die daar ook een visie rond had.” (externe actor Kortrijk, 

2007) 

 

Reeds in 1999, kort na de oprichting, richtte de Woonregie haar aandacht onder meer 

op de vergeten zone tussen de stationsomgeving, de spoorweg en de winkelwandel-

ruimte. Het gebied kenmerkte zich door weinig wooncomfort, verkrotting, leegstaande 

handelsruimtes, en massieve, introverte bouwblokken (cf. supra). De stad stelde het 

ontwerpbureau Nero uit Gent aan om een plan, Masterplan Spoorweglaan genoemd, 

op te stellen. Hierin werd getoond hoe gerichte ingrepen het gebied eigenheid en 

woonkwaliteit konden geven. Het Masterplan maakte een onderscheid tussen 

verschillende gebieden: de Spoorweglaan als stadsboulevard en ontwikkelingszone 

voor stedelijke functies, de winkelwandelstraat Wijngaardstraat als projectzone voor 

wonen boven winkels en het binnengebied als woonzone met nieuwe hedendaagse 

woongelegenheden en met creatie van groen18. Het Masterplan had als doel te bepalen 

waar en hoe de stad moest ingrijpen om in de ganse buurt een nieuwe dynamiek en 

positieve spiraal op gang te brengen. Op basis van het Masterplan kocht de Woonregie 

vervolgens eind 1999 en begin 2000 voor 4 miljoen euro diverse terreinen, panden en 

krotten in het gebied aan. Belangrijk voor het verhaal van deze case is dat toen ook de 

leegstaande lagere school O.L.V. van Bijstand op de hoek van de Wijngaardstraat en de 

Sionstraat werd aangekocht, net als enkele aanpalende winkels die eveneens leeg 

stonden. Bedoeling was deze te groeperen en vervolgens private investeerders aan te 

trekken om deze sites opnieuw volwaardig te laten functioneren in het stadsweefsel19. 
 

“We hebben dan Nero uit Gent een Masterplan laten opmaken waarin ze onder meer 

moesten aanduiden hoe dit gebied aan te pakken, in het bijzonder waar panden aan te kopen 

om pilootprojecten te realiseren, zodat ook gewone investeerders interesse zouden beginnen 

tonen. Eigenlijk een soort basis om dan tot PPS te komen.” (externe actor Kortrijk, 2007) 

“De eerste jaren heeft de Woonregie weinig anders gedaan dan bij mensen te gaan en deze 

trachten te overtuigen om zo een patrimonium op te bouwen en dan tot projecten zouden 

kunnen overgaan. Onderhandelen en kopen, dus.” (politicus Kortrijk, 2000)  

“Vaak koopt men krotjes die dan worden gesloopt om er een mooie grond van te maken die 

dan weer wordt aangeboden aan promotoren. Vaak gebeurt dit onder de prijs, maar wel met 

een aantal voorwaarden en eisen, zoals bijvoorbeeld betaalbaarheid, gericht op een bepaalde 

doelgroep, kwaliteitsvolle architectuur, geen speculatie,…” (externe actor Kortrijk, 2007) 

“Panden werden opgekocht om deze dan te integreren. Toen sloot ook een school wat kon 

leiden tot een nieuwe stadskanker.” (politicus Kortrijk, 2007) 

 

Voor een aantal percelen zijn in 2007 en 2008 ontwikkelingsprojecten gestart of in 

voorbereiding, denken we hier aan het appartementscomplex op het ‘eiland’ tussen de 

                                                  
18 TYDGAT, o.c., 2006, p. 46; SOK, o.c., 2006. 
19 TYDGAT, o.c., 2006, p. 46; SOK, o.c., 2006. 
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Spoorweglaan en de Vlamingenstraat, naar het ontwerp van de architectenassociatie 

Devolder-De Laey. Algemeen gesteld lukt het vooralsnog moeilijk om private 

investeerders aan te trekken in dat gebied. De verwezenlijking van het Masterplan 

Spoorweglaan kan voorlopig geen succes worden genoemd. Tal van redenen, die 

elkaar versterken, worden naar voor geschoven: ligging is niet aantrekkelijk, percelen 

zijn uiteindelijk toch nog vrij duur, de schaal is te klein, stedenbouwkundige 

opportuniteiten werden onvoldoende benut, etc. Het gebied blijft voorlopig zoals het 

in hoofdzaak was. Gehoopt wordt dat de investering van Foruminvest in het 

winkelcomplex ook hier een positieve impact zal hebben (cf. infra).  
 

“De ideeën ‘de Spoorweglaan wordt één stadsboulevard’ en ‘als we werken aan wat witte 

vlekken komt de rest op gang’ komen weinig geloofwaardig over. Het ziet er nog altijd vrij 

triestig uit. Dit plaatje klopt niet goed.” (externe actor Kortrijk, 2007) 

“Het Masterplan Spoorweglaan is niet gelukt omdat het SOK de perceelsprijs te laag had 

ingeschat. De prijzen werden duurder en niemand wou kopen. Ook zijn de 

stedenbouwkundige voorschriften onvoldoende goed bekeken en benut.” (ambtenaar 

Kortrijk, 2007) 
 

Het idee voor zachte ingrepen 

 

In 2000 waren er lokale verkiezingen, maar noch in het bestuursakkoord van november 

2000, noch in de beleidsbrief van de stad Kortrijk (2001-2006) of in de beleidsnota 

economie (2002) merken we dat de aanpak van het winkelgebied een prioriteit was of 

zou worden20. Een grote metamorfose in de binnenstad werd zeker niet gepland. Eind 

2001, begin 2002 lezen we in formele planningsdocumenten dat de stad nog steeds 

werk wil maken van het Masterplan Spoorweglaan en dat werk moet worden gemaakt 

van de herbestemming van de strategische site van O.L.V. van Bijstand21. Wel lezen we 

rond 2002 her en der dat een set maatregelen in onderzoek zijn om de start van 

handelsactiviteiten in het Kortrijkse centrum aantrekkelijker te maken of dat het 

winkelwandelgebied gerevitaliseerd moet worden22. Enkele Kortrijkse politici en 

externe actoren gaven wel mee dat sinds 2001 het stadsbestuur en UNIZO zich 

verzetten tegen de ontwikkeling van een Waals shoppingcentrum in Estaimpuis, op 15 

kilometer van Kortrijk23.  

 

De Woonregie, ondertussen voorgezeten door burgemeester De Clerck (CVP, vanaf 

oktober 2001 CD&V), werkte wel verder aan haar missie. Bij de aankoop van de lagere 

school O.L.V. van Bijstand werd bovendien duidelijk dat na de reorganisatie van het 

secundair onderwijs ook de middelbare school O.L.V. van Bijstand kwam leeg te staan. 

                                                  
20 STAD KORTRIJK, Engagementen voor een krachtig Kortrijk in de 21ste eeuw. Bestuursakkoord CVP en SP, 

goedgekeurd op 8 november 2000a;; STAD KORTRIJK, Beleidsplan Economie, 2002b. 
21 Zie bijvoorbeeld: STAD KORTRIJK, Beleidsbrief van de stad Kortrijk 2001-2006, december 2001, p.47 (bij 

operationele doelstellingen van de Directie Stadsplanning en Ontwikkeling). 
22Respectievelijk in  STAD KORTRIJK, Jaaractieplan van de stad Kortrijk 2003, 2002a, p.8 en in STAD 

KORTRIJK, Beleidsbrief van de stad Kortrijk 2001-2006, december 2001, p.47. 
23 Dit shoppingcentrum met een bouwoppervlakte van 11 hectare zou onder meer bestaan uit winkels, een 

tuincentrum, restaurants, een bowlingzaal en een filmzaal. In 2007 werd het beroep tegen de vergunning 

verworpen. 
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Deze school was gelegen in het bouwblok omringd door de Sint-Jansstraat, Steenpoort, 

Wijngaardstraat en Sionstraat. De Woonregie wou als bemiddelaar optreden en heeft 

toen de zusters, de eigenaars van dit gebouw, benaderd om hieromtrent een 

samenwerkingsovereenkomst te sluiten. Dergelijke locatie ongemoeid laten was 

immers voor de stad geen optie. Een bijkomende stadskanker in het winkelwandel-

gebied moest vermeden worden. De zusters gingen akkoord met ‘het studiesyndicaat’ 

in functie van de herbestemming van de school, op voorwaarde dat de Woonregie de 

studiekosten zouden dragen. 
 

“De stad Kortrijk – en dat is de verdienste van de burgemeester – heeft daar een rol in 

gespeeld: ‘laten we bemiddelend optreden, laten we onze diensten aanbieden. We zijn daar 

geen eigenaar van’.” (politicus Kortrijk, 2007) 

“Er was een overeenkomst met de zusters dat we samen gingen zoeken naar investeerders.” 

(ambtenaar Kortrijk, 2007) 

 

Het bureau Meertens & Steffens uit Maastricht maakte vervolgens in 2002 een eerste 

plan. Daarin werd gepleit voor een gemengde site: een commerciële functie naast 

wonen en semi-publieke functies voor ontspanning en cultuur24. Onder meer werd 

gedacht om een deel van de middelbare school te reserveren voor volwassenen-

onderwijs en/of voor een bibliotheek. Ook de zusters konden in hun klooster blijven 

wonen. Het plan lag ook in de lijn van het zogenaamde Kortrijkse Mercuriusplan uit 

1998, in wezen het economisch strategisch plan voor de Kortrijkse binnenstad, en 

vertrok dus van het idee van zachte ingrepen en een inkrimping van het winkel-

wandelgebied. Uitbreiding kon enkel wanneer het gebied opnieuw zou floreren. Op 

basis van dit plan werd vervolgens gezocht naar investeerders. Zo organiseerden in 

september 2003 de stad Kortrijk en het SOK een informatiedag ‘Investeren in 

Kortrijk’25. Onder meer de investeerdersgroep Foruminvest was toen aanwezig. 
 

“De zusters konden er dus blijven wonen en met de school gingen we deels iets doen voor 

winkels, deels iets voor volwassenenonderwijs.” (ambtenaar Kortrijk, 2007) 

“Aanvankelijk werd gedacht een bibliotheek en een beperkte handelsruimte. Ook vanuit het 

idee dat wanneer het niet goed gaat in Kortrijk, men ook niet te veel handel moet 

toevoegen.” (externe actor Kortrijk, 2007) 
 

Foruminvest wint wedstrijd met een ander idee  

 

In december 2003, na de studie van Meertens & Steffens, lanceerde de Woonregie – in 

het bijzonder een enthousiaste burgemeester De Clerck – een oproep voor promotoren 

en investeerders26. Men besefte dus het belang van het vrijkomen van die site en men 

wou iets doen. Het betrof een soort wedstrijd waarbij de inzendingen door een jury 

zouden worden beoordeeld. Hoewel de wedstrijd werd gehouden in functie van de 

herbestemming van de grote school en het plan van Meertens & Steffens als basis 

diende, werd duidelijk gemaakt dat ook andere voorstellen en ideeën welkom waren. 

                                                  
24 VRP, o.c., 2007. 
25 STAD KORTRIJK, SOK, NV SINT-JANSPOORT, Samenwerkingsovereenkomst. Kortrijk, 16 augustus 2005, 

p.2. 
26 SOK, o.c., 2006; VRP, o.c., 2007. 
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Veel promotoren hebben het dossier opgevraagd, maar uiteindelijk hebben er slechts 

vier effectief een voorstel ingediend. Drie kandidaten dienden een dossier in dat in lijn 

lag met de oproep: aanvullingen van de winkelwandelstraten, her en der inplanten van 

woongelegenheden en inspelen op de publieke ruimte. Eén kandidaat, de Nederlandse 

ontwikkelaar Foruminvest, opteerde niet voor de voorzichtige ingrepen, maar schoof 

een radicale oplossing naar voor om een impuls te geven aan dat gebied: sloping van 

het geheel en uitbreiding waar zinvol en mogelijk. Foruminvest geloofde niet dat de 

achteruitgang van het winkelgebied kon aangepakt worden door kleine ingrepen, 

maar lanceerde het idee voor een drastische ingreep. Ze hadden daarmee ervaring en 

konden de jury overtuigen door cijfermateriaal te tonen, te wijzen op niet-geslaagde 

Kortrijkse projecten (i.e. project Overbekeplein) en de initiatieven in andere steden te 

duiden (gaande van Roeselare tot Milaan). Pierre Iserbyt, van oorsprong Kortrijkzaan 

en bestuurden bij Foruminvest, was hier één van de drijvende krachten. Foruminvest’s 

keuze van de oplossing was anders dan deze die het SOK en de stad voor ogen 

hadden, niet zozeer het inzien van het probleem. De jury, samengesteld door de 

Woonregie en bestaande uit onder meer Stefaan De Clerck, Charles Vermeersch, bOb 

Van Reeth, Karel De Baere, een vastgoedexpert en een zuster, koos dus voor een 

koerswijziging. 
 

“De jury heeft toen gezegd dat dit voor Kortrijk misschien wel de moeilijkste optie was, 

maar wel datgene is wat we moeten doen. Niet meer aanmodderen met de stad maar een 

risico durven nemen voor een serieuze sprong vooruit. Dus door een gebouw dat leeg staat 

komen we zo plots tot een ingrijpende strategische keuze voor de stad.” (externe actor 

Kortrijk, 2007) 

“We zochten investeerders voor iets kleinschaliger, maar Foruminvest zei om het juist ruim 

aan te pakken. Zij geloofden niet in inkrimping. De lagere school en het klooster moesten er 

dan ook bij. Zij hebben dat dan nadien gevraagd. De zusters moesten dan verhuizen.” 

(ambtenaar Kortrijk, 2007) 

“Alleen kwam er dan plots iets anders wat het idee en het geloof heeft veranderd. Wij 

geloofden in veeleer kleinere zaken, terwijl een ander – Foruminvest dus – het plots heel 

groot zag. Foruminvest heeft ons dit moeten duidelijk maken.” (ambtenaar Kortrijk, 2007) 

“Het eerste luik is dus niet ‘we willen een groot winkelcentrum’. We hadden daar dus eerst 

een gebouw leegstaan en dan zijn we gaan nadenken hoe we daar iets mee kunnen doen 

zodat Kortrijk in goede zin ontwikkelt. […] Pas in de loop van dit verhaal is duidelijk 

geworden dan Kortrijk nood had aan een sterke ingreep in plaats van kleine. Dan moet je 

een strategische keuze maken.” (externe actor Kortrijk, 2007) 

“[Over Pierre Iserbyt] Kortrijk is zijn stad. Dat speelt ook mee. Hij is een Kortrijkzaan en 

wou ook iets doen zeker”. (ambtenaar Kortrijk, 2008) 

“Een Overbeke 2 moest kost wat kost vermeden worden.” (externe actor Kortrijk, 2008) 

 “Kortrijk heeft op niveau van zijn winkels geen enkele strategische keuze gemaakt. 

Foruminvest is naar boven gekomen uit een denken over gebouwen. Het was dan ook een 

sluimerende besluitvorming. Ze is juist pas erkend als strategische keuze door 

Foruminvest” (externe actor Kortrijk, 2007) 

“Ik moet lachen als ik hoor dat Foruminvest het eerste binnenstedelijk winkelcentrum is. In 

andere steden bestaat dat al, zij het op kleinere schaal. Wij zijn daar niet uniek in.” 

(politicus Kortrijk, 2007) 
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Dergelijke grootschalige investeringsprojecten zijn min of meer het handelsmerk van 

Foruminvest. Pierre Iserbyt die de stad kent en jarenlange ervaring had bij dergelijke 

projecten27, voelde al snel aan dat Kortrijk nood had aan dergelijke ingreep. Uitgebreid 

studiewerk door de investeringsmaatschappij bevestigde de intuïtie van Iserbyt. 

Foruminvest geloofde dan ook om tal van redenen in de slaagkansen van het voorstel: 

bijvoorbeeld de grootte van het verzorgingsgebied rond Kortrijk28, het ontbreken van 

grote ketens zoals Zara, MediaMarkt en H&M, de centrale ligging van de site, de 

historische toegangspoorten naar de site, prestige uit het verleden, het positieve imago 

omtrent economie en ondernemen, de opkomende innovatiebeweging, etc. Voor de 

betrokken Kortrijkse actoren kwam het voorstel van Foruminvest veeleer als een 

verrassing, voor de ontwikkelaar zelf was dit bijna business as usual. Wanneer we naar 

de website van de Foruminvest Group surfen29, dan kunnen we vaststellen dat zij toen 

al in tientallen Europese steden winkelcentra hadden gebouwd van eenzelfde omvang 

of zelfs groter (cf. supra, deel 6.2.1). De school had wel een oppervlakte van 8.000 m², 

maar uiteindelijk is daar later nog meer dan 6.000 m² bijgekomen. Foruminvest 

rekende immers ook op de gronden van de lagere school, het rusthuis Heilig Hart, 

winkels in de buurt en zelfs van panden aan de Veemarkt (cf. infra). De plannen 

waarmee Foruminvest de wedstrijd won waren dus kleiner dan de plannen die 

momenteel worden gerealiseerd. Zo werd onder meer de kapel verwerkt in het woon- 

en winkelcomplex in plaats van afgebroken (cf. figuur 6.4). 

 
Figuur 6.4: Schets oorspronkelijke plannen van Foruminvest 

 

 
 

 

Intentieovereenkomst bepaalt startpositie 

 

Vrij snel, reeds op 20 februari 2004, sloten de Stad Kortrijk, de AGB Woonregie, de 

zustergemeenschap, vzw Heilig Hart en Foruminvest een intentieovereenkomst. De 

eigenaren en toekomstige eigenaren legden de uitgangspunten vast inzake de 

(her)ontwikkeling van de school- en kloostersite en de belendende percelen. Het was 

vooral de Woonregie – onder het toeziende oog van burgemeester De Clerck – die hier 

de pen vasthield en het kader, in het bijzonder de randvoorwaarden, definieerde. Doel 

was een multifunctioneel project te realiseren die voor een versterking van het 

handelsaanbod in de binnenstad dient te zorgen en het imago van ‘Kortrijk, 

winkelstad’ moet oppoetsen. De maximale ruimte voor winkels werd vastgelegd, net 

                                                  
27 Hij is sinds een zestal jaar bestuurder bij Foruminvest, maar was daarvoor ook werkzaam in de retail- en 

vastgoedsector.   
28 Kortrijk is de 11de stad van België qua bevolking, maar staat slechts op de 20ste plaats inzake 

commerciële aantrekking. VRP, o.c., 2007. 
29 www.foruminvest.nl 
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als de minimum ruimte voor woongelegenheden (i.c. 8000 m²). Nog andere 

randvoorwaarden werden opgenomen: hoogstaande architectuur, stedenbouwkundig 

kwaliteitsvol en de herlokalisatie van de zusters die hun klooster zagen verdwijnen. 
 

“De randvoorwaarden hebben betrekking op de kwaliteit van de architectuur en design, de 

grootte van de publieke ruimte, de multifunctionaliteit van het complex. Zo moet minimum 

¼ naar wonen gaan. (…) We willen niet een puur winkelcomplex.” (externe actor Kortrijk, 

2007) 

“Het was immers zo dat de zusters – die eigenaar waren van het grootste deel van de site – 

nog woonden in het klooster dat in het gebied lag. In onze aanvankelijke voorstelling van 

het project konden de zusters daar blijven wonen en dat daarrond wel wat gebouwd ging 

worden. Foruminvest ging echter uit van een sloping van het geheel. Eén van de grote 

randvoorwaarden was dus het voorzien van een nieuwe woonst voor de zusters. Ook 

stedenbouwkundig waren er enkele randvoorwaarden.” (externe actor Kortrijk, 2007) 

 

In die periode gingen twee actoren zich tevens formeel reorganiseren. In april 2004 

werd de NV Sint Janspoort opgericht die zoals reeds gesteld bestaat uit bestuurders 

van Foruminvest IMMO, Foruminvest International, NV Conseils Management en 

CVB Serdiser (cf. supra, deel 6.2.1) en in juli 2004 werd het autonoom gemeentebedrijf 

Woonregie door de gemeenteraad omgedoopt tot het autonoom gemeentebedrijf 

‘Stadsontwikkelingsbedrijf Kortrijk’ (SOK). De naam ‘woonregie’ is immers meer 

gerelateerd aan het object ‘wonen in de binnenstad’ en houdt weinig verband met 

stadsontwikkelingsprojecten zoals het winkelcentrum (cf. hoofdstuk 5, deel 5.4.3). 

 

Het engagement van alle betrokken actoren en de gemaakte keuzes hadden hun 

gevolgen. Realisaties (vb. de nieuw aangelegde winkelstraten en andere wegen) of 

bestaande plannen moesten er gaandeweg steeds meer aan geloven. Het project van 

Foruminvest groeide nog na het sluiten van de intentieovereenkomst. Zo waren de 

lagere school aan de overzijde van de Sionstraat en een vijftiental panden in handen 

van het Stadsontwikkelingsbedrijf (SOK) en van de promotor Van Roey. Aanvankelijk 

was het de bedoeling om via de publiek-private samenwerking met NV Tsyon hier tal 

van winkels en woningen te realiseren. Er was zelfs al een bouwvergunning. 

Uiteindelijk werd een veel kleiner deel van het concept (ontworpen door Buro II) 

gerealiseerd met de oorspronkelijke partners. De oorspronkelijke grotere plannen van 

NV Tsyon zijn steeds in een sfeer blijven hangen van een onzekere toekomst. Vooral de 

rendabiliteit ervan werd door de betrokken actoren in twijfel getrokken. Onder meer 

omdat Foruminvest verveeld zat met een oplossing voor de toegang tot de parking 

(deze zou ook onder gronden en panden van Van Roey komen), werd beslist de 

panden en gronden voor deze ‘onzekere’ lopende vastgoedprojecten te verkopen aan 

Foruminvest. Door deze verkoop (inclusief de lagere school) kon één grootschalig 

project worden gerealiseerd. De beslissing tot de verkoop van de lagere school (voor 

een aantrekkelijke prijs) gebeurde door het directiecomité van het SOK dat toen 

bestond uit volgende 5 mensen: burgemeester De Clerck (voorzitter, CD&V), Frans De 

Stoop (schepen CD&V), Marie-Claire Vandenbulcke (gemeenteraadslid VLD), Marc 

Lemaître (gemeenteraadslid SP) en Frans Van De Bossche (hoofdingenieur van de stad 

Kortrijk). In april 2005 kocht Foruminvest officieel de middelbare school van de zusters 

van O.L.V. van Bijstand.  
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“Het lagere schooltje werd aan Foruminvest verkocht omdat zij voor hun winkelproject 

voldoende schaal wouden hebben om er dan voldoende rendement uit te halen. Omdat het 

SOK dan het kleinere schooltje niet meer kon doen, hebben ze met Tsyon enkele panden aan 

de overkant aangepakt. Buro II was architect, bovenaan appartementen, onderaan winkels. 

Hiervoor hebben ze een PPS opgericht, de vennootschap Tsyon dus waarbij ze op basis van 

de overheidsopdrachten een private promotor hebben aangesteld: Van Roey.” (externe actor 

Kortrijk, 2007) 

“Het SOK verkocht het vastgoed van de PPS met Van Roey onder de marktprijs, maar wel 

met een aantal voorwaarden en eisen. Dit stond ook in de oproep. […] De lagere school 

werd voor een juiste prijs verkocht.” (externe actor Kortrijk, 2008)  

 “Foruminvest heeft bijna alle andere panden in de omgeving bijgekocht om hun complex te 

realiseren. Dit slopen ze allemaal. Ondertussen gaat het over 15.000m² grondoppervlakte.” 

(externe actor Kortrijk, 2007) 

“Het SOK had de lagere school en Foruminvest zou de middelbare school dan verwerven. 

Zij zeiden: ‘Wij zijn rond, maar ons project moet ook betrekking hebben op het kleine 

schooltje’. Dan volgde een moeilijk strategische keuze: doen of niet doen? Gaan we voor 2 

middelgrote projecten of voor één zeer groot? Vanuit het SOK hebben we dan de stap gezet 

en hebben we onze eigendom op de site verkocht. Zo kregen we terug wat middelen in ons 

rollend fonds om elders te investeren.” (politicus Kortrijk, 2007) 
 

Voorbij dé onderhandeling: andere rollen, andere actoren en meer openheid  

 

Op 17 oktober 2005 werd er een samenwerkingsovereenkomst opgemaakt tussen de 

Stad Kortrijk, het SOK en Foruminvest (nv Sint-Janspoort). Naast afspraken over de 

algemene werking en de samenstelling van de stuurgroep30, werden hierin bepalingen 

opgenomen over het parkeerbeleid, de overdracht van de gronden, de erfdienstbaar-

heden en over de aan te trekken handel. Gestreefd wordt om lokale handelaren aan te 

trekken, een mix te creëren die het imago van de stad Kortrijk versterkt en zowel het 

bestaande aanbod te verbeteren als ontbrekende segmenten naar het winkelcomplex te 

halen31. Ook wordt in deze samenwerkingsovereenkomst de opmaak van een Charter 

beloofd inzake de concrete uitwerking van de samenwerking in de verdere toekomst. 

Zo wou burgemeester De Clerck in de toekomst een soort handelsdistrict oprichten 

waarbij de handelaars van een bepaalde buurt hun krachten bundelen en samen een 

bijdrage betalen om gezamenlijk acties te organiseren. Dergelijk initiatief is gebaseerd 

op buitenlandse voorbeelden (cf. in Duitsland, Engeland en de VS). Ook leefde toen 

reeds het idee om een gezamenlijk pandenfonds van het SOK en Foruminvest te 

creëren (cf. infra). 

 

Foruminvest nam – na overleg met het SOK – Paul Robbrecht en Hilde Daem onder de 

arm om de plannen uit te tekenen. Door met dergelijke gerenommeerd architecten-

bureau samen te werken wou men de attractiviteit en de architecturale kwaliteit 

garanderen, een belangrijke voorwaarde voor zowel Foruminvest als het SOK en zijn 

                                                  
30 Deze stuurgroep bestond aanvankelijk uit Stefaan De Clerck en Frans De Stoop namens de stad Kortrijk 

en het SOK en Michel Riaskoff en Pierre Iserbyt namens NV Sint-Janspoort. Trui Tydgat is secretaris en 

Frans Van Den Bossche (stad Kortrijk) en Peter Verlinden (Foruminvest) werden als experten toegevoegd 

zonder stemrecht. STAD KORTRIJK, SOK, NV SINT-JANSPOORT, o.c., 2005, p.7. 
31 VRP, o.c., 2007. 
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voorzitter. Voorheen waren er contacten met de Spaanse architect Busquets, maar voor 

een goede gang van zaken opteerde Foruminvest niet voor talrijke vluchten naar en 

van Barcelona. Doordat het volume van het project nog aanzienlijk wijzigde na de 

intentie-overeenkomst, dienden Robbrecht & Daem hun plannen grondig aan te 

passen. Het idee voor de design-woontoren komt van de architecten. Ze wilden 

hiermee het project in de skyline van Kortrijk een plaats geven. 

 

De delicate onderhandelingen tussen de stedelijke actoren en de promotor hebben dus 

eind 2005 geleid tot een compromis en tot concrete en vrij bindende afspraken. 

Hierdoor merken we bepaalde transformaties bij de rollen van de betrokken actoren. 

Omdat ze hun gronden hadden verkocht en ook meer technische zaken aan bod 

kwamen, was het SOK vanaf dan als instelling veel minder prominent betrokken in 

vergelijking met de beginfase. Het SOK beloofde wel werk te maken van een nieuw 

Charter en bleef zetelen in de stuurgroep, maar het was vanaf nu vooral aan andere 

stedelijke actoren en aan de promotor om het project te realiseren. 

“Eens een dossier loopt trekken wij ons terug en beginnen we te kijken naar andere 

projecten.” (externe actor Kortrijk, 2007) 

 

Burgemeester De Clerck, voorzitter van het directiecomité en de Raad van Bestuur van 

het SOK, bleef het project trekken en verdedigen, maar moest vanaf midden 2005 wel 

meer en meer communiceren met en rekenen op respectievelijk de gemeenteraad en de 

stedelijke administratie. Zij die zetelden in de Raad van Bestuur en de meeste leden 

van het college waren wel min of meer op de hoogte van het dossier, maar breed en 

formeel werd door het directiecomité van het SOK voordien niet teruggekoppeld. Men 

vreesde dat dit de moeilijke onderhandelingen zou hebben stopgezet, geschaad en/of 

vertraagd. Omdat het dossier nog niet rijp was werd het project dus de eerste jaren niet 

toegelicht aan de Kortrijkse administratie en de gemeenteraad. Op 12 april werd een 

uitgewerkt commercieel, stedenbouwkundig en architecturaal concept voorgesteld aan 

het Kortrijkse college32. Achteraf werd wel duidelijk dat de schaal van het project door 

veel politici en ambtenaren als overdreven werd bestempeld. Ook bij de impact van het 

project voor het verkeer in en naar de binnenstad en bij de grootte en het beheer van de 

parking hadden mobiliteitsdeskundigen heel wat vragen33. Hetzelfde verhaal geldt ook 

voor De Lijn die maar laat op de hoogte werd gesteld van de plannen. Mochten 

raadsleden, ambtenaren, vertegenwoordigers van De Lijn, buurtcomités, etc. van bij de 

start hun kritiek hebben kunnen uiten, dan vreesden enkele directe betrokkenen dat 

Foruminvest zou hebben afgehaakt of dat het dossier serieuze vertraging zou hebben 

opgelopen. Doordat het SOK dit dossier behandelde en dit gebeurde in een veeleer 

gesloten sfeer, boekte het dossier relatief snel vooruitgang. 
 

“Mochten we van bij de start zijn betrokken en ze zeiden: ‘kijk die plek is er, wat moeten we 

hier doen?’ dan zouden we misschien ook op een winkelcentrum zijn uitgekomen, maar 

zouden we ook adviseren om dit één derde kleiner te maken naar vloeroppervlakte.” 

(ambtenaar Kortrijk, 2007) 

                                                  
32 STAD KORTRIJK, SOK, NV SINT-JANSPOORT, o.c., 2005, p.3. 
33 Omdat de tarifering die het Kortrijkse autonome gemeentebedrijf Parko hanteert vrij laag ligt, opteert 

Foruminvest om zelf het beheer te (laten) organiseren. Dit zorgt voor heel wat discussies in de stad. 
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“Die winkelstraten zijn pas aangelegd en die natuursteen moet er al terug uit. Die 

investering van een paar miljoen euro haalt geen rendement. Ook andere wegen moeten 

worden heraangelegd omwille van in- en uitritten. (…) Heel de planning van die dienst 

wordt overhoop gegooid door Foruminvest. Ook andere zaken moeten in de frigo omdat 

Foruminvest prioriteit moet krijgen.” (ambtenaar Kortrijk, 2007) 

“De parking van 1100 plaatsen zorgt voor mobiliteitseffecten: op de af- en aanvoerroutes 

zal het parkeren moeten wijken. Je kan niet bij een afrit ook nog eens parkeerplaatsen 

voorzien.” (ambtenaar Kortrijk, 2007) 

“Foruminvest wil lage tarieven voor het parkeren. Ze willen volk aantrekken, maar dat 

heeft een impact op het aantal wagens in de stad.” (ambtenaar Kortrijk, 2007) 

 “Ieder plaatske van 2 op 6 meter moet nog een parkeerplaats worden. Kneuterigheid naast 

een groot project” (ambtenaar Kortrijk, 2007) 

“Bij de stationsomgeving moeten we het meeste zelf doen en zelf betalen. Daarom dat het 

meer tijd zal kosten dan via de privé.” (politicus Kortrijk, 2007) 

“Het valt mij op hoe snel dit allemaal gaat. Als ik zie hoeveel tijd andere dossiers, soms één 

gebouw, nodig hebben, soms wel 6 jaar, en zo’n enorm dossier gaat er door als een 

stormram.” (ambtenaar Kortrijk, 2007) 

 

Informeel werden de politieke partijen door hun eigen netwerken op de hoogte 

gehouden, maar tijdens de onderhandelingsfase voelde geen enkele partij zich 

geroepen om openlijk het project tegen te houden of het net toe te juichen. Ondanks de 

twijfel bij velen, is de kritiek op het project uiteindelijk beperkt gebleven (cf. supra). Bij 

een deel van de ambtenaren en gemeenteraadsleden is er begrip voor deze manier van 

werken, bij een ander deel heerste er in 2007 en 2008 een gevoel dat er veel te weinig is 

gecommuniceerd over de plannen. Dit laatste had aanvankelijk een impact op de 

relaties tussen de betrokkenen, bijvoorbeeld tussen de promotor en de stedelijke 

administratieve diensten. 

 

Sinds begin 2007 vindt er om de twee weken een algemene coördinatievergadering 

plaats om de impact van de werken op de omgeving in goede banen te leiden. Guy 

Leleu, schepen van Mobiliteit en Infrastructuur, is voorzitter en de meeste betrokken 

actoren zijn hier vertegenwoordigd (Foruminvest, de stad Kortrijk, het SOK, de 

Politiezone Vlas, de handelaars, de buurtwerking, het Vlaams Gewest, etc.). Vanaf 2006 

werden informatievergaderingen gehouden en trachtte men de burgers ook op andere, 

veeleer positieve wijze bij dit project te betrekken. Zo konden begin 2007 inwoners 

deelnemen aan een wedstrijd in functie van de naam voor het project en kregen de 

gebouwen die klaar waren voor de sloop een doorlopende rode markering zodat 

iedereen kon zien waar het winkelcomplex zou verrijzen34. Stefaan De Clerck als 

Kortrijkse burgemeester en Pierre Iserbyt als bestuurder van Foruminvest bleven in de 

communicatie met burgers en handelaars allesbehalve op de achtergrond. Opvallend 

bij dit alles waren de relatief beperkte reacties en de vrij gelaten, soms zelfs positieve 

houding van de handelaars. Blijkbaar voelden zij ook aan dat er iets (drastisch) moest 

gebeuren.  
 

                                                  
34 Op deze rode stickers stonden teksten als ‘Binnenkort kunt u hier winkelen en wonen’ of ‘Hier komt 

34.000 m² winkelplezier. 
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“Ik hoorde dat ze ons er niet wouden bij betrekken omdat de onderhandelingen met 

Foruminvest al zo moeilijk waren en als wij met onze bezwaren zouden zijn afgekomen dan 

zou het onderhandelingsproces veel te rap afgesprongen zijn. Ik snap dat wel.” (ambtenaar 

Kortrijk, 2007) 

“Plots komt zoiets immens daar zonder te praten. Aan de ene kant zeg ik ‘dat kan niet’, aan 

de andere kant ‘de stad heeft dit nodig, dus doe maar’. Doe dit via participatie dan komt dit 

er nooit. Bekijk dit rustig, technisch en na overleg met alle directies, dan zullen er telkens 

zo veel nadelen opduiken dat het er nooit komt. Of wanneer we het dan uiteindelijk eens 

zullen zijn, zal de private investeerder niet meer geïnteresseerd zijn. Zoals het nu gebeurt, 

is misschien wel de enige mogelijke manier. We zullen dan ook moeten leren leven met de 

nadelen die er uit voortvloeien.” (ambtenaar Kortrijk, 2007) 

 “Er was vrij weinig tegenkanting omdat iedereen zwaar onder de indruk was van de 

grootte van het project. Wel was er kritiek vanuit de administratie, in het bijzonder vanuit 

mobiliteit. Hun schema voor de komende jaren en hun beleidsplannen waren dan danig in 

de war.” (externe actor Kortrijk, 2007) 

 “Wel verrast het mij dat er geen conflicten zijn met handelaars. Blijkbaar is een consensus, 

ook bij de handelaars.” (ambtenaar Kortrijk, 2007)  

 “Ze communiceren nu wel heel goed aan de bevolking door ‘Zoek mee een naam voor dit 

centrum’. Zo betrek je wel de mensen ermee. Die naam zal niet via inspraak gekozen 

worden, maar je geeft wel het gevoel aan de burgers dat ze erbij betrokken zijn.” 

(ambtenaar Kortrijk, 2007) 

 

Hoewel het project niet of zeer onrechtstreeks aan bod kwam in de kiesplatforms van 

de politieke partijen, is er in het bestuursakkoord van 5 december 2006 op 

verschillende plaatsen heel wat aandacht voor het ‘Project Sint-Janspoort’. We kunnen 

daar lezen dat de politici en dus ook de stadsdiensten zich ertoe verbinden maximale 

inspanningen te leveren om de hinder eigen aan dergelijke grote projecten te beperken. 

Ook wordt in het bestuursakkoord onder meer de oprichting van een handelsdistrict 

(Business Improvement District) aangekondigd35. Dat laatste was een denkpiste waar 

burgemeester De Clerck al een hele periode op broedde. Hoewel de keuze van de 

CD&V om met VLD in zee te gaan veeleer te maken had met de beperkte eisen en de 

bovenlokale netwerken van die partij, is het voor CD&V mooi meegenomen om voor 

dergelijk project een liberale partner te hebben. Zo heeft Wout Maddens (open VLD) 

tot grote tevredenheid van burgemeester De Clerck het dossier midden 2007 min of 

meer een duwtje in de rug gegeven toen de bouwvergunning eerst als negatief werd 

beoordeeld. Begin 2007 werd immers een bouwvergunning verwacht van het 

agentschap Ruimtelijke Ordening Vlaanderen - Dienst Stedenbouw in Brugge, maar 

deze vergunning liet een viertal maanden langer op zich wachten. Vooral een klacht 

van ambtswege over hoogteverschillen van het winkelcomplex met aanpalende 

panden in de Wijngaardstraat en de Steenpoort lag hier aan de basis. De aanwezigheid 

van een Kortrijkse schepen (en niet van de grootste lokale partij) maakte de 

ambtenaren in Brugge duidelijk dat de stad echt wel vragende partij was voor het 

project van Foruminvest. Bezwaren van het eerste (39) en het tweede (3) openbare 

onderzoek werden ongegrond verklaard of afgewezen.  
 

                                                  
35 STAD KORTRIJK, Aantrekkelijk Kortrijk. Bestuursakkoord CD&V/NV-A en VLD, goedgekeurd op 5 

december 2006a, p.4. 
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“Ik heb ook al gehoord dat de bouwvergunning is geweigerd in Brugge, maar twee dagen 

erna wordt ze plots wel goedgekeurd. Dan weet je dat het een onzuiver verhaal is. Dat is 

vaak plat kapitalisme.” (externe actor Kortrijk, 2007) 

“Wout Maddens heeft het dossier van Foruminvest quasi gedeblokkeerd. Hij is daarvoor 

gaan onderhandelen in Brugge met de hoofdambtenaar.” (politicus Kortrijk, 2007) 
 

Subsidies uit het stadsvernieuwingsfonds als extraatje 

 

In januari 2007, op het eerste conclaaf van de nieuwe legislatuur, stelde burgemeester 

De Clerck aan het college voor om integratiemaatregelen inzake het project 

Foruminvest in te dienen als project voor het stadsvernieuwingsfonds van de Vlaamse 

overheid. Dit werd voordien als optie besproken binnen het SOK, maar autonome 

gemeentebedrijven of private ondernemingen kunnen niet meedingen naar deze 

subsidies. De schepenen keurden dit goed zodat op 1 maart 2007 het voorstel 

‘Bijstandssite: van metamorfose naar symbiose’ werd ingediend met als doel het 

nieuwe winkelcomplex beter te integreren in de omgeving van de binnenstad. Begin 

juli 2007 liet Vlaams minister voor Stedenbeleid Marino Keulen (open VLD) weten dat 

dit Kortrijkse project, samen met veertien andere Vlaamse stadsprojecten, zal worden 

gesubsidieerd. De Stad Kortrijk moest wel in de loop van 2008 aantonen dat het dossier 

vooruitgang boekte. In december 2008 kreeg de stad uiteindelijk een geldbedrag van 

2,8 miljoen euro dat moest worden aangewend voor een combinatie van maatregelen 

rond de integratie van het Foruminvestproject. Concreet betreft dit onder meer 

heraanleg van bepaalde ruimten, aandacht voor sociale economie, de inplanting van 

een fietsenherstelplaats, het Business Improvenment District (cf. infra). Niet dat al deze 

maatregelen anders niet zouden worden genomen, maar de subsidies beschouwen 

Kortrijkse actoren toch als ‘een welkom extraatje’ bij de start van de uitvoering van de 

werken.  
 

“Voor het stadsvernieuwingsproject gaan we de maatregelen rond het dossier van 

Foruminvest indienen. (…) Maar die dingen gaan hoe dan ook door. Het valt of staat niet 

met de goedkeuring van het dossier door Vlaanderen.” (externe actor Kortrijk, 2007) 

 “We gaan nu een groot dossier indienen bij het stadsvernieuwingsfonds omtrent de 

transplantatie van een nieuw centrum in de binnenstad. We willen kijken welke 

maatregelen we moeten nemen om afstotingsverschijnselen tegen te gaan en hoe we moeten 

omgaan met de omgeving rond het winkelcentrum en de aansluiting op elkaar.” (politicus 

Kortrijk, 2007) 
 

De commercieel interessante eindejaarsperiode 2009 als streefdoel 

 

Foruminvest en de aannemers Van Roey uit Rijkevorsel en Van Laere uit Zwijndrecht 

tekenden begin juli 2007 een contract van 120 miljoen euro waardoor het project kon 

aanvatten. De uitvoering verliep in de eerste maanden alvast vlot. Een paar weken 

vroeger dan gepland – eind oktober 2007 in plaats van midden november – konden de 

afbraakwerken worden afgerond. Nadien werden slibwanden aangebracht zodat begin 

2008 kon worden gestart met het uitgraven van de bouwkuip en tegelijkertijd met de 

bouw van het complex. Sinds midden 2007 worden de bewoners via nieuwsbrieven op 
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de hoogte gehouden van deze werken (onderverdeeld in 6 fases) en van de impact op 

het verkeer. Ondanks het logistieke probleem (gerelateerd aan de centrale ligging van 

de site en de beperkte toegankelijkheid) trachten alle partijen zich zo goed als 

mogelijke te houden aan de vooropgestelde timing. Archeologisch onderzoek, de 

moerassige grond, bouwkundige wijzigingen op vraag van enkele winkelketens36 en 

het slechte weer zorgden wel voor enige vertraging. Omdat het winkelcomplex zou 

kunnen opengaan in de tweede helft van 2009, meer bepaald in september of oktober, 

werd doorgewerkt tijdens het bouwverlof in de zomer van 2008 en werden eind 2008 

extra werkkrachten ingezet. De aannemer kreeg daarvoor meer middelen van de 

investeerder37. Foruminvest trachtte immers zijn beloftes na te komen aan de 

winkelketens die hun seizoenscollecties of producten hebben gereserveerd. 

Foruminvest legde op zijn beurt clausules op aan de aannemers die in wezen het 

tempo van de uitvoering bepalen. Desondanks werd in maart 2009 beslist om de 

opening van het winkelcomplex met enkele maanden (‘één collectie’) uit te stellen.  

 
Figuur 6.5: Foto’s werkzaamheden oktober 200838 

 

 

In augustus 2007 kon Peter Verlinden van Foruminvest op een bewonersvergadering 

ook melden dat een vijftiental winkels, onder wie een groot aantal trekkers zoals 

MediaMarkt, Hema, H&M, Zara en Zara Home39 een contract hadden getekend om 

zich in het nieuwe centrum te vestigen. Eind september 2008 zou 82% van het 

winkelcomplex ‘K in Kortrijk’ al bezet zijn door diverse winkels40. De naam en het logo 

                                                  
36 Bepaalde winkels zoals Zara en Esprit vroegen onder andere bijkomende roltrappen en liften in het 

gebouw. HET LAATSTE NIEUWS, K haalt openingsdatum niet. 11 juli 2008. 
37 DE STANDAARD, Open dag ‘K in Kortrijk’ lokt volk, 29 september 2008c. 
38 Eigen foto’s (20 oktober 2008). 
39 Andere namen zijn: Crinkels, Biomarkt, AP by Bruphils, Berksha, Claudia Sträter, Coolcat, Esprit, 

Hunkemöller, Massimo Dutti, Media Saturn, Pull & Bear, Talking French, Torfs, en River Woods.  
40 DE STANDAARD, o.c., 29 september 2008. 
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zijn deels het resultaat van een wedstrijd (cf. deel 6.2.1) en werden begin 2008 publiek 

gemaakt (cf. figuur 6.6).  
 

Figuur 6.6: Logo ‘K in Kortrijk’ verdoezelt werkzaamheden 
 

 
 

Sinds juni 2008 zijn ook in nauwe samenwerking met het Vlaamse gewest de werken 

aan de ‘grote doortocht’ gestart. Hoewel een opwaardering van de doortochten, zoals 

bijvoorbeeld de Oudenaardsesteenweg, al langer een aandachtspunt was van de stad, 

zorgde het project K in Kortrijk voor een stroomversnelling in dit dossier. Een vier 

kilometer lange strook op een centrale invalsweg naar de stad – niet in het minst naar 

het winkelcomplex – wordt heraangelegd in zestien fases. De laatste fase wordt 

normaliter afgerond eind juni 2009. Het is onder meer de bedoeling om meer ruimte te 

creëren voor fietsers, voetgangers en openbaar vervoer. De hoge snelheid van deze 

werken tast(t)en de bereikbaarheid van winkels, scholen en woningen aan, soms en op 

sommige plaatsen vrij zwaar. De communicatie inzake de bereikbaarheid van de stad 

verloopt veeleer versplinterd. De stedelijke mobiliteitsdiensten communiceren over 

hun mobiliteitsprojecten en voelen zich niet geroepen om ook het project ‘K in Kortrijk’ 

(en het project ‘Leiewerken’) in hun communicatie naar de bevolking te betrekken41. 

Dit zorgt intern bij de stad en extern bij de betrokken actoren voor enige wrevel. De 

hinder in de stad is nochtans niet min. Naast bereikbaarheidsproblemen wijzen 

geïnterviewden en documenten ook op het inkomensverlies voor plaatselijke 

handelaars, schade aan omliggende gebouwen, milieuhinder en verkeersonveiligheid. 

Het Kortrijkse bestuur tracht alvast in samenwerking met Foruminvest en door 

gestructureerd overleg de verkeerscirculatieproblemen tot een minimum te beperken. 
 

Het project dijt uit: BID en Pandenfonds 

 

Na de intentie- en samenwerkingsovereenkomst werd in de loop van 2007 ook een 

Charter voor de toekomst opgesteld42. Het charter dat bestuurder Pierre Iserbyt van 

Foruminvest, het SOK en het Kortrijkse bestuur begin oktober 2007 ondertekenden, 

legde nogmaals krachtlijnen vast voor de samenwerking tussen de stad Kortrijk, het 

                                                  
41 Zo is er onder meer discussie over inhoud en beheer van een website hieromtrent. 
42 STAD KORTRIJK, SOK, NV SINT-JANSPOORT, Charter, Kortrijk, oktober 2007. 
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SOK en Foruminvest, dat sinds midden 2007 meer en meer nv Sint-Janspoort wordt 

genoemd. Deze overeenkomst moet een optimale integratie realiseren van het 

winkelproject in het centrum. Eerste punt van het charter is een globaal overlegsysteem 

om een goede inbedding van het nieuwe winkelcentrum te garanderen. Hierbij werd 

de samenstelling van de stuurgroep licht gewijzigd43. De realisatie van een Business 

Improvement District (BID) is een tweede element waarvoor 200.000 euro per jaar 

beschikbaar is en waar vooral burgemeester De Clerck zijn schouders heeft ondergezet. 

Het handelsdistrict, juridisch-financieel gezien een vzw, telt bijna 500 handelaars en 30 

straten en pleinen in het centrum van de stad44. Bedoeling is dat handelaars gaan 

samenwerking rond bepaalde initiatieven (vb. promoties, kerstacties, braderijen, 

gezamenlijke advertenties of nieuwsbrieven, het uitnodigen van deskundigen en 

consultants, etc). Huurders van het nieuwe winkelcentrum worden ook sterk 

aangemaand om deel uit te maken van deze vzw en ervoor te betalen45. De helft van de 

middelen voor het BID komen van Foruminvest.  

 

Deze promotor gaat de komende vijf jaar ook 75.000 euro bijdragen voor het 

ondernemerschap in Kortrijk. In overleg komen er initiatieven die vernieuwende 

economische activiteiten steunen. Bedoeling is ook om synergie te kweken tussen de 

diverse grote winkelcentra in de Kortrijkse regio (vb. zone rond Beneluxlaan, 

Pottelberg, Ring Kortrijk, etc.). Door dergelijke citymarketing moeten ook de klein-

handelsactiviteiten van Kortrijk sterker kunnen worden geprofileerd. Voor dit laatste 

heeft Foruminvest 125.000 euro veil gedurende vier jaar46.  

 

Voorts komt er ook een designplatform of innovatiefonds. Hiervoor heeft Foruminvest 

375.000 euro klaar in twee fasen. Hierbij moet worden gedacht aan designprojecten 

zoals het ontwerpen van innovatief zitmeubilair, signalisatie, verlichting of kiosken. In 

totaal worden zes dergelijke projecten opgezet met Designregio Kortrijk als partner. 

Foruminvest voorziet ook 100.000 euro voor een studie naar het parkeerbeleid met 

onder meer eenvormige parkeertarieven47.  

 

Eén van de belangrijkste onderdelen van het charter is de oprichting van een nv 

Pandenfonds, een PPS-vennootschap van Foruminvest en het SOK. Foruminvest spijst 

dit fonds met 2 miljoen euro, de stad Kortrijk legt daar via het SOK één miljoen euro 

bovenop. Bedoeling is dat zowel publieke als private partijen samenwerken om de 

omgeving, meer bepaald een cirkel van 300 meter rondom het project, te herwaarderen 

door stadskankers aan te pakken48. Gehoopt wordt dat dit snel een ‘rollend fonds’ 

wordt waarbij de opbrengsten van initiatieven dienen voor nieuwe investeringen in 

                                                  
43 Wout Maddens vervangt Frans De Stoop en schepen Leleu wordt als derde expert toegevoegd. 
44 Yvon Vanden Abeele (voorheen decennialang algemeen directeur van Kortrijk Xpo) werd in mei 2008 

benoemd tot onafhankelijk voorzitter van het handelsdistrict. Zijn kandidatuur kwam er op vraag van 

Stefaan De Clerck. Het stadsbestuur vaardigt ook schepen Jean de Bethune af (CD&V) naar de Raad van 

Bestuur. Ook twee Kortrijkse handelaars zijn stemgerechtigd, net als Foruminvest-bestuurder Pierre 

Iserbyt en gedelegeerd bestuurder Patrick Huon. 
45 Voor de kleinste winkel zou dit 200 euro per jaar betekenen, voor de grootste ketens zoals Media Markt 

1.000 euro. HET NIEUWSBLAD, Kortrijk moet weer winkelstad worden. 20 februari 2008. 
46 DE STANDAARD, Foruminvest investeert extra in Kortrijk. 2 oktober 2007. 
47 VRP, o.c., 2007. 
48 TYDGAT, o.c., 2006, pp.46-47. 
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het gebied. Door een sterke kapitaalsparticipatie betaalt en bepaalt Foruminvest mee 

de investeringen en dus ook het woonbeleid rond de site. Aangezien de sociale 

huisvestingsmaatschappijen en het OCMW hierbij niet worden betrokken, vrezen 

critici een sociaal verdringingseffect: een deel van de huidige bewoners zal plaats 

moeten maken voor jonge tweeverdieners. Private organisaties tonen immers meer 

interesse in een koopkrachtige bevolking dan in groepen die het minder breed hebben. 

Het is aan het SOK, die in deze vennootschap trouwens evenveel stemrecht heeft als 

Foruminvest, om hier tegenwicht te bieden. De duurtijd van het pandenfonds is 

vastgelegd op minimum 10 jaar. 
 

“Op voorstel van de burgemeester werd een handelsdistrict, een ‘Business Improvement 

District’, gecreëerd. Zowel de handelaren die er al zijn als de handelaren van het nieuwe 

winkelcomplex hebben dan een gezamenlijk budget om bijvoorbeeld braderijen en promoties 

te verzorgen.” (externe actor Kortrijk, 2007) 

“Met het pandenfonds, een nieuwe PPS, zal er gedurende 10 jaar een fonds zijn om in de 

straten rond het complex nieuwe vastgoedprojecten op te zetten. Deze projecten richten 

zich niet noodzakelijk op winkelen, maar ook wonen en diensten. Verschillende functies in 

de buurt zijn belangrijk.” (externe actor Kortrijk, 2007) 

“Het BID weegt zeer licht. Ik had me hier toch iets anders bij voorgesteld.” (politicus 

Kortrijk, 2007) 

 

Daarnaast vinden we in het Charter ook elementen terug rond het parkeerbeleid, 

sociale economie, communicatie, heraanleg van pleinen en wegen, preventie en 

veiligheid. 
 

6.3.   CASE 2 - DE LEIEWERKEN 

6.3.1.   Wat? 

 

Momenteel wordt in het centrum van de stad Kortrijk werk gemaakt van een 

rechttrekking, uitdieping en verbreding van de Nieuwe Leie zodat schepen tot 1.350 

ton kunnen passeren49. Deze werken grijpt het Kortrijkse bestuur aan om een ware 

metamorfose door te voeren van het stadsbeeld. Het besluitvormingsproces waar wij 

op focussen heeft betrekking op deze laatste strategie. Met andere woorden, wij 

onderzoeken in de eerste plaats hoe het idee ontstond en overleefde om van de 

herkalibrering van de Leie een project te maken waarbij “een nieuwe en weidse schaal in 

de binnenstad wordt geschapen”50 en design en hoogstaande architectuur centraal komen 

te staan. De herkalibrering van de Leie en de herprofilering van het Kortrijkse 

stadsbeeld kunnen echter moeilijk los van elkaar worden gekoppeld. We opteren 

daarom om in dit hoofdstuk beide processen samen te schetsen.  

 

 

                                                  
49 De Nieuwe Leie is op zich al een herkalibrering van de Kleine Leie. Deze werken werden uitgevoerd 

tussen 1913 en 1920. 
50 OPBROUCK, W., VAN RAFELGHEM, G., Kortrijk in zeven dagen. De vernieuwing van een stad 1991 > 2006. 

Gent: Ludion, 2006, p.74. 
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Figuur 6.7: De Leie in de Kortrijkse binnenstad51 
 

 
 

Om economische redenen en om overstromingen te vermijden werd beslist om de Leie 

te herkalibreren. Deze verbredingswerken passen binnen de Europese richtlijnen die 

midden vorige eeuw werden opgesteld door de Europese Ministers van Verkeer. 

Concreet is het de bedoeling dat schepen tot 1.350 ton via de Leie tussen Antwerpen en 

Parijs kunnen varen52. Zwakke punt hierbij is wel dat alle landen – i.c. Frankrijk – op 

hun grondgebied de nodige infrastructuurwerken moeten uitvoeren om het netwerk 

van waterwegen voor dergelijke schepen te realiseren. Sommige Kortrijkse actoren 

twijfelen hier duidelijk aan, andere bekritiseren enkel de slecht afgestemde timing. In 

Vlaanderen moet na Kortrijk ook nog de flessenhals in Wervik deels worden 

aangepakt. Ondertussen bereidt men ook grondig de internationale binnenvaart-

verbinding tussen het Seine-bekken en het Schelde-bekken voor. Deze verbinding is 's 

werelds grootste binnenvaartproject van het moment en is opgenomen in het Trans 

Europees Netwerk (TEN) voor goederenverkeer53. Dit betekent dat op termijn de Leie – 

ook door Kortrijk – bevaarbaar moet zijn voor duwvaartkonvooien tot 4.400 ton. 

Frankrijk hoopt tegen 2020 via ‘le grand canal Seine-Nord’ Parijs met Duinkerke te 

kunnen verbinden54. Vlaanderen tracht deze Leiedoortocht in 2016 af te werken55. 

Formele afspraken zijn eind 2008 echter nog niet gemaakt. Een MER-studie 

(milieueffectenrapportage) is in voorbereiding. Het Seine-Schelde project zou echter 

                                                  
51 Centraal ligt het Buda-eiland (cf. infra, deel 6.4). Rechts op de foto ligt de Kortrijkse binnenstad, links de 

wijk Overleie met onder meer de collegetoren (cf. infra). 
52 De maatstaf van 1.350 ton komt overeen met de dimensies van een binnenschip van het type Rijn-

Hernekanaal. 
53 In december 2003 besliste de Europese Raad van Ministers om de Seine-Schelde verbinding toe te 

voegen aan de lijst van prioritaire transportwegen die de Europese Commissie had voorgesteld. Enkele 

maanden later sloot het Europese Parlement zich hierbij aan. 
54 DE BETHUNE, o.c., 2006, p.168. 
55 De kostprijs van de nog uit te voeren werken aan het Vlaamse luik van dit binnenvaartproject (2009-

2016) raamt men op 286 miljoen euro. Via Europese subsidies tracht de Vlaamse overheid een vijfde te 

recupereren, vier vijfden moet ze zelf bekostigen. Globaal worden deze werken van noord naar zuid 

uitgevoerd. HET NIEUWSBLAD, Leiedoortocht afgewerkt in 2016. 17 mei 2008. 
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geen extra ingrijpende werken in Kortrijk vergen aangezien de Vlaamse overheid, de 

bouwheer van de Leiewerken in Kortrijk, zo goed als mogelijk rekening heeft 

gehouden met deze recentere ontwikkelingen (cf. infra). 
 

“Eigenlijk gaat het om een Europees akkoord om de schepen te laten passeren. België heeft 

dat ook ondertekend.” (externe actor Kortrijk, 2007) 

 “Kortrijk zal het eerste deel van de Leie zijn dat klaar is voor de volgende generatie van 

boten. Voor de gewone schepen zal tweerichtingsverkeer mogelijk zijn, voor de grote 

duwbakken eenrichtingsverkeer.” (ambtenaar Kortrijk, 2007) 

 “De vraag is: ‘Wat gebeurt er verder op de Leie?’. Je kan met grote boten door tot in 

Menen, maar heel het project betekent eigenlijk niets als het stopt in Frankrijk. Als ik hoor 

hoever ze maar staan in Frankrijk, dan vrees ik een zoveelste vrij nutteloze investering. 

Zullen alle schakels van de ketting ooit in orde komen? Zal er ooit veel trafiek op de Leie 

zitten? Ik ben benieuwd.” (politicus Kortrijk, 2007) 

“Je moet een onderscheid maken tussen de afspraken van 1.350 ton en deze rond 4.400 ton, 

maar deze laatste hebben in wezen geen impact meer op de Leiewerken. […] Er is tijdig 

ingegrepen.” (externe actor Kortrijk, 2008) 

 

Tot 1996 was de Leie door Kortrijk bevaarbaar voor schepen van 300 ton en, indien 

afwisselend in enkele richting, ook voor schepen van 800 ton en 70 meter lang. Na de 

Leiewerken zullen schepen van 1.350 ton door Kortrijk kunnen varen56 en mits 

bijkomende baggerwerken bij alternerend varen zelfs tot 4.400 ton, zoals duwbakken 

van 185 meter lang en containerschepen met drie lagen containers. Om dit alles te 

kunnen realiseren moet de Leie verbreden van 20 naar 32 meter, moet de rivier worden 

rechtgetrokken en moet de brughoogte van 4,2 naar 7 meter. Zo’n verhoging vraagt 

een kleine 60 meter meer oprit aan weerszijden van de brug.  De Leiewerken vereisen 

bijgevolg de afbraak van 5 bruggen en de bouw van 7 nieuwe bruggen. Ook de 

publieke ruimte langs de Leie wordt aangepast (vb. wandelboulevard, parken, 

skatebowl). Kortom dit project dat het Vlaamse Gewest momenteel uitvoert in het 

kader van de internationale waterwegenpolitiek brengt in de kleinstedelijke 

stadsstructuur een enorme schaalbreuk teweeg57. 

 

Omdat de stad Kortrijk zelf geen haven heeft zal de economische meerwaarde voor de 

stad zeer beperkt tot onbestaande zijn. De Leie en de Leiewerken kunnen echter wel 

een belangrijke meerwaarde voor de stad betekenen. Onder meer daarom streeft het 

stadsbestuur naar een hoogwaardige afwerking bij alle onderdelen van de Leiewerken. 

Daar waar bij aanvang de bovenlokale overheid deze openbare werken veeleer 

beschouwde als een grootschalig infrastructuurwerk gedicteerd door technische 

normen, wou en wil de stad Kortrijk van de werken gebruik maken om de binnenstad 

gebruikersvriendelijker te maken en de stad – vooral op stedenbouwkundig vlak – een 

grotere uitstraling te geven. Daarom verbetert men de langsverbindingen voor 

                                                  
56 VAN DEN BOSSCHE, F., De Leiewerken, een weldoordachte metamorfose. In: Opbrouck, W., Van 

Rafelghem, G., Kortrijk in zeven dagen. De vernieuwing van een stad 1991 > 2006. Gent, Ludion, 2006, p.40.  
57 DE MEULDER, B., Buda-eiland, Kortrijk als work in progress. Twaalpuntenkroniek van een 

stadsproject. In: BOUDRY, L., LOECKX, A., VAN DEN BROUCK, J. e.a., Inzet / Opzet / Voorzet. 

Stadsprojecten in Vlaanderen. Antwerpen – Apeldoorn, Garant, p.54. 
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voetgangers en fietsers, realiseert men woonprojecten met de Leie als decor58, legt men 

parken (met skatebowl), Secret Gardens en een Budabeach aan (cf. supra, case Buda-

eiland), en deed men beroep op toparchitecten met een internationale reputatie voor 

het uittekenen van de nieuwe bruggen, kaaien en parken (vb. Laurent Ney en Greisch). 

De impact van de herkalibrering van de Leie op het beeld van de binnenstad is dan ook 

niet te onderschatten. 
 

“Omdat er ontsluitingsproblemen zouden ontstaan, heeft Kortrijk nooit een haven gehad.” 

(politicus Kortrijk, 2007) 

“Wat voorheen economische bedoelingen had, zien wij nu als een stedenbouwkundig 

project.” (ambtenaar Kortrijk, 2007) 

“Dit is niet iets dat de stad zou doen. De Vlaamse overheid doet dit, maar het is wel een 

opportuniteit voor de stad op stedenbouwkundig vlak.” (politicus Kortrijk, 2007) 

 

Om hinder voor scheepsvaart en wegverkeer te beperken en om waterafvoer-

problemen te vermijden, tracht men de Leiewerken uit te voeren in 5 fasen (cf. infra). 

Naast de herkalibrering zijn deze fases gerelateerd aan de bouw van zeven nieuwe 

bruggen (cf. figuur 6.8). Eind 2008 zijn onder meer de Dambrug (1999), de Groeninge-

brug (2002, inclusief de heraanleg van het Albertpark), de Westelijke Ringbrug / Ronde 

van Vlaanderenbrug (2006) al gerealiseerd. De Collegebrug zit in een eindfase en de 

Gerechtshofbrug / Noordbrug is in ontwikkeling. De ontwerpen van de Budabrug 

(uitvoering gepland in 2010) en de Reepbrug zijn nog niet volledig uitgewerkt. 
 

Figuur 6.8: Zeven nieuwe bruggen in Kortrijk59 
 

 
 

                                                  
58 LEIEDAL, Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Kortrijk. Richtinggevend gedeelte. Kortrijk: Intercommunale 

Leiedal i.s.m. de Stad Kortrijk, 2006b, pp.68-69. 
59 DE CLERCK, S., Nieuwe stedelijkheid. Powerpoint Gastcollege ‘Actuele vraagstukken van de lokale 

politiek’ (prof. H. Reynaert), Universiteit Gent, 16 oktober 2008. 
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In deze casebeschrijving zal blijken dat het niet vanzelfsprekend is om een einddatum 

voor de Leiewerken vast te leggen. Meermaals is een vooropgestelde datum met enkele 

jaren verschoven. In mei 2006 leek een definitief eindpunt in zicht omdat de bouwheer 

zich voor het eerst zelf durfde vastpinnen op een moment: eind 2010 moet de vaart van 

schepen tot 1.350 ton mogelijk zijn. Dit lijkt nog steeds haalbaar, maar of dit ook 

betekent dat de zeven bruggen zullen gerealiseerd zijn is een ander paar mouwen. 

Momenteel moeten we op dat vlak veeleer mikken op 2012. De lokale verkiezingen in 

2012 als eindpunt?  

“Een project als de Leiewerken is zo gigantisch, daar komen telkens weer zoveel dingen bij 

kijken, dat je moeilijk kan inschatten wanneer het af zal zijn.” (politicus Kortrijk, 2007) 
 

De meeste politici, ambtenaren en externen die werden geïnterviewd in het kader van 

dit onderzoek omschreven de Leiewerken als de meest ingrijpende openbare werken 

in de stad sinds vele decennia. De kostprijs van het totale project is dan ook navenant: 

vermoedelijk rond 127 miljoen euro60. De Vlaamse overheid draagt als bouwheer 

nagenoeg alle kosten. De investeringen van het Kortrijkse bestuur zijn beperkt61. 

Bijgevolg blijft ook de kritiek van politici en ambtenaren op dit project veeleer beperkt. 

Volgens enkele Kortrijkse actoren veranderde rond 2004 ook de houding van de 

inwoners ten aanzien van dit project. Waar het voordien als een traag, duur en 

hinderlijk project werd beschouwd, ziet men sinds 2004 steeds meer de meerwaarde. 
 

“Dit is een ingrijpende beslissing die de stad toch wel fundamenteel beïnvloedt. Het heeft 

enorme repercussies niet op één plaats, maar doorheen de hele stad.” (externe actor 

Kortrijk, 2007). 

“Het onderscheid dat je maakt tussen de Europese en de Belgische beslissing en wat 

Kortrijk daar nu mee doet, is interessant. Zo moet het worden bekeken”. (externe actor 

Kortrijk, 2008). 

“Op termijn zal dit tot een goed resultaat leiden voor Kortrijk. Ik heb er een goed gevoel bij. 

Beter dan 3 jaar geleden. Het zorgt voor een niveauverhoging van de stad. Hopelijk wordt 

het geen grotere barrière voor de stad.” (politicus Kortrijk, 2007) 

 “De Leiewerken zijn nefast voor Overleie dat echt is verpauperd.” (ambtenaar Kortrijk, 

2007) 

“Aanvankelijk was de stad niet echt voorstander van de verbreding van de Leie. Dat is 

eigenlijk nooit gekanteld, maar je moet dat ondergaan. We hebben het wel toegelaten.” 

(ambtenaar Kortrijk, 2007) 

“Dit is boven het hoofd van Kortrijk gegroeid.” (politicus Kortrijk, 2007) 

 “De werken werden aanvankelijk geschat op 2 miljard BEF, de factuur zal uiteindelijk 

meer dan 5 miljard BEF zijn.” (politicus Kortrijk, 2007) 

“Door die Leiewerken moet je als stadsbestuur nogal wat investeringen doen die 

uiteindelijk ten koste gaan van investeringen voor andere dingen. […] Economisch heeft dit 

geen impact voor de stad.” (politicus Kortrijk, 2007) 

 

                                                  
60 Van Quickenborne stelde begin 2003 dat het totale prijskaartje van de werken inmiddels was 

verdubbeld: van 1,6 miljard Bfr. in 1996 naar 3,2 miljard Bfr. (Het Volk, 11 jan. 2003). Eind oktober 2008 

spreekt men al van minstens 5 miljard Bfr.  
61 I.c. de aanleg van een skatebowl, een fietserstunnel en infrastructuur op Budabeach (cf. infra). 
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6.3.2.   Context, besluitvorming en realisaties 

De bron van de beslissing: een indirecte strategie 

 

Tot lang in de twintigste eeuw werden enkel de afvoercapaciteit en de economische 

functie van de Leie als belangrijk beschouwd; buiten de stad voor het roten van het 

vlas en in de stad voor de (textielveredelings)bedrijven en de bevoorrading. De Oude 

Leie, die na het graven van de Nieuwe Leie (van 1912 tot 1917) niet meer noodzakelijk 

was voor de scheepvaart, werd door sommigen eerder als een last beschouwd62. Er 

waren dan ook in de jaren ’40 en ’60 plannen om de Oude Leie te dempen, maar dat 

gebeurde niet. 

 

De Administratie der Waterwegen – toen uiteraard een federale bevoegdheid – had al 

in 1947 een studie uitgewerkt die de Leie bevaarbaar moest maken voor schepen van 

1.350 ton63. Dit paste in de beslissing van de CEMT (Conferentie van de Europese 

Ministers van Verkeer) om een Europees netwerk te maken voor dergelijke boten. Dat 

België hier wil aan meewerken zien we in 1957 bevestigd door de wet over het 

waterwegenplan. Aanvankelijk behoorde enkel de Schelde tot het Europese netwerk, 

maar later is door de watersnood in de jaren ’60 ook de Leie aan dat netwerk 

toegevoegd64.  

“De Leie zat daar eerst niet in. Maar voor een groot stuk door de overstromingen en de 

wateroverlast die er toen waren geweest, veranderde dat.” (ambtenaar Kortrijk, 2007) 

“Om overstromingsgevaar te vermijden werd ook de Leie toegevoegd aan dit verhaal. Beetje 

kortzichtig, maar goed, dat was de tijdsgeest.” (externe actor Kortrijk, 2008) 

“De keuze voor het tracé was: of via de Schelde of via de Leie. De Schelde was dan via 

Doornik en daar was een gedeelte van het stadscentrum beschermd. Achteraf is gebleken 

dat de brug die grootste belemmering zou hebben gevormd eigenlijk geen historische brug 

is. Het ministerie voor openbare werken heeft toen voor Kortrijk gekozen met het idee dat 

het veel eenvoudiger zal zijn, maar ik denk dat men dat toch schromelijk heeft onderschat. 

Ze hadden eigenlijk geen traditie om in steden doortochten te ontwikkelen." (externe actor 

Kortrijk, 2007) 

 

Aanvankelijk leefde ook even het idee om de bevaarbare Leie te verleggen naar het 

noorden van de stad Kortrijk: van Kuurne, door Bissegem naar Wevelgem, maar ook 

dat ging niet door. 
 

“Toen de onderhandelingen echt in het slop zaten heeft men nog gedreigd met een 

ringvaart, een omweg via Kuurne, maar meer was daar niet van aan. Als je de kaart neemt 

dan zie je ook dat dit quasi onmogelijk is.” (externe actor Kortrijk, 2008)  

 

                                                  
62 VAN DEN BOSSCHE, o.c., 2006, p.40. 
63 DE BETHUNE, o.c., 2006, p.162 
64 De Schelde is sinds 1983 bevaarbaar voor schepen tot 1.350 ton. Deze rivier bleek later geen optie voor 

het Seine-Schelde project (tonnage tot 4.400 ton, cf. supra) aangezien een beschermde brug in Doornik 

voor een onoverkomelijke hindernis zorgde. Ondertussen ziet men ginds ook het economische nut van 

dergelijke hoofdvaaras en wil men deze brug die al eens werd verhoogd, gerust opofferen. 
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De fundamentele aanzet van de beslissing tot de herkalibrering van de Leie is dus niet 

door de stad Kortrijk genomen, maar gegroeid uit een Europese afspraak met 

economische motieven en een beslissing van de Belgische overheid om hieraan te 

voldoen. De herkalibrering van de Leie is aan het Europese programma toegevoegd na 

de overstromingen van 1965 en 196665. Kortom, we zouden hier dus kunnen spreken 

van een indirecte strategie. De bevoegde instanties op de verschillende beleidsniveaus 

achtten het vervolgens meest haalbaar (omwille van financiële redenen, ruimtelijk-

technische redenen, probleem splitsing Bissegem,…) om de Leie recht te trekken 

langsheen het bestaande tracé. Dit leverde – zoals al gesteld – geen directe 

economische meerwaarde op voor de stad Kortrijk. De stad was geen voorstander, 

maar zou de infrastructuurwerken moeten ondergaan. De beslissing gebeurde wel niet 

louter boven de hoofden van de Kortrijkzanen. Net zoals nu, waren in die periode 

mensen van het lokale en bovenlokale niveau sterk met elkaar verweven, zowel politici 

als ambtenaren. 
 

“Mochten we zelf hebben kunnen kiezen, gingen we de keuze voor de rechttrekking van de 

Leie nooit hebben gemaakt. Ten onrechte denk ik. In die zin is het ook goed dat anderen ook 

keuzes voor ons maken op ons grondgebied.” (politicus Kortrijk, 2007)  

“Onder meer Albert De Clerck, de vader van Stefaan De Clerck, speelde hier een 

belangrijke rol. Tussen eind jaren ’40 en midden jaren ’60 was hij zowel schepen van 

Kortrijk als minister geweest.” (externe actor Kortrijk, 2007) 
 

De eerste projectplannen en een eerste protocol 

 

Het eerste projectplan van het ministerie van Openbare Werken uit 1975 stelde een 

breedte van de Leie voorop van 42 meter. Discussies borrelden her en der op, maar er 

werd op de verschillende betrokken beleidsniveaus niet veel mee gedaan.  
 

“In de jaren ’70 heeft men dan plannen beginnen maken, maar eigenlijk is het goed en wel 

begonnen begin jaren ’80.” (ambtenaar Kortrijk, 2007) 

 

Na een kosten-batenanalyse in 1981 kwam er op 5 mei 1983 een tweede projectvoorstel 

van het ministerie, ditmaal na raadpleging van de stad Kortrijk66. De breedte werd 

teruggeschroefd naar 32 meter, maar voor het Kortrijkse bestuur (meerderheid CVP), 

onder leiding van Jozef De Jaegere, was dit nog steeds onbespreekbaar. In de jaren ’80 

overheerste de bezorgdheid inzake de aantasting van het bestaande stadsweefsel67. Het 

gebrek aan financiële ruimte op het bovenlokale niveau kwam het Kortrijkse bestuur 

dus goed ook. Hoe dan ook nam de gemeenteraad in april 1984 de beslissing om een 

privé-bureau in te schakelen om een tegenvoorstel uit te werken, waarbij ook rekening 

moest worden gehouden met het esthetische en het stedenbouwkundige aspect. In 

deze studie, uitgevoerd door professor Lemaire (KUL), werden alternatieve 

oplossingen naar voor geschoven. Het stadsbestuur beschouwde het eindrapport 

                                                  
65 MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP, Afdeling Bovenschelde Jaarboek 2003. Brussel: 

Vlaamse Gemeenschap, p.38.  
66 COMMISSIE VOOR RUIMTELIJKE ORDENING, OPENBARE WERKEN EN VERVOER, Verslag 

vergadering van 19 oktober 1995, Brussel. 
67 Zie ook VAN DEN BOSSCHE, o.c., 2006, p.40; DE BETHUNE, o.c., 2006, p.162.  
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afgeleverd in 1985 als een stap in de goede richting, maar niet als helemaal 

bevredigend. 
 

“Burgemeester De Jaeger was radicaal tegen de plannen. Sanssen ook, maar minder.” 

(externe actor Kortrijk, 2008)  

“Van bij het begin heeft de stad hier het stedenbouwkundige aspect benadrukt. Vooral als 

tegengewicht tegen de technische studie van de administratie. De stad heeft zelfs zelf 

professor Lemaire aangesteld om een stedenbouwkundige studie te maken om een 

alternatief te hebben tegen de plannen van de staat.” (ambtenaar Kortrijk, 2007) 

 

Wel lag deze studie, samen met veel voorafgaand formeel en informeel overleg, mee 

aan de basis van een eerste protocol tussen de stad en de staat toen vertegenwoordigd 

door dhr. Olivier, federaal minister voor Openbare Werken68. Dit protocol kenmerkt de 

sfeer die toen overheerste: compensaties waren nodig voor de doortocht. Positief voor 

de stad was dat de bovenlokale overheid zich in 1985 dan ook engageerde om een 

nieuwe gewestelijke ring op hun kosten aan te leggen, meer passages voor fietsers en 

voetgangers te voorzien, het aantal bruggen te behouden en steeds voldoende 

financiële middelen voor de Leiewerken te begroten69. Door de snelle groei van 

scheepsvolumes was het beperken van de vrije hoogte onder de bruggen, een ander 

belangrijk strijdpunt van de stad, onhaalbaar.  
 

“Het eerste protocol ging vooral over het tracé, de hoogte van de bruggen, verkeerszaken, 

enz.” (ambtenaar Kortrijk, 2007) 

“Er is wel gezegd: ‘als Vlaanderen – toen was dat eigelijk nog Brussel – iets wil doen dan 

moet er worden voldaan aan enkele randvoorwaarden’. We hebben toen de gewestelijke ring 

afgedwongen.” (politicus Kortrijk, 2007) 

“De Westelijke ring is hier ook als pasmunt gebruikt. De Leiewerken mochten doorgaan 

van de stad als de Westelijke ring er kwam.” (externe actor Kortrijk, 2007) 

 

Volgens de verantwoordelijke van de werken, ingenieur Paul Spruytte van het 

departement Openbare Werken (Afdeling Bovenschelde met locatie in Kortrijk), raakte 

het geheel nadien enkele jaren in een impasse door de tussenkomst van een groep 

Kortrijkse parlementairen70. Deze parlementairen stelden het ontwerp van de 

Leiedoortocht opnieuw in vraag bij de minister, waarna de minister een nieuwe studie 

aanvroeg. Het voorstel van de Kortrijkse parlementairen bleek echter niet goedkoper. 

Het gevolg van deze tussenkomst was wel dat het dossier stil lag, wat het departement 

Openbare Werken allesbehalve beviel. In het bijzonder was binnen dit departement 

ingenieur Spruytte een grote voorstander van en de drijvende kracht achter het project. 
 

“Een deel van de administratie van de waterwegen zat in Kortrijk. De Leiewerken, dat was 

hun voortbestaan. Directeur Spruytte was dan ook een enorme pleitbezorger voor de 

Leiewerken.” (ambtenaar Kortrijk, 2007) 

“Uiteindelijk heeft ingenieur Spruytte het alternatieve tracé ontwikkeld: langs de Leie en 

door Kortrijk. Oorspronkelijk zou het via Doornik gaan.” (politicus Kortrijk, 2007) 

                                                  
68 STAD KORTRIJK, MINISTERIE VAN OPENBARE WERKEN, Leieprotocol, Kortrijk, 1985. 
69 DE BETHUNE, o.c., 2006, p.163; VAN DEN BOSSCHE, o.c., 2006, p.40;  
70 DE BETHUNE, o.c., 2006, p.163 
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“Er is een ingenieur van de administratie, Spruytte, die 25 jaar geleden het verhaal van de 

kalibrering van de Leie schrijft. Die man roept in de woestijn, ook al omdat men beducht is 

van de werken. Burgemeester de Bethune pikte dat wel op.” (politicus Kortrijk, 2007) 

 

Begin 1988 zaten vertegenwoordigers van de stad, onder leiding van burgemeester 

Emmanuel de Bethune (CVP), en de verantwoordelijken van het departement 

Openbare Werken opnieuw samen. De stad wou akkoord gaan met de verbreding van 

de Leie tot 32 meter en bochtstralen tot 650 meter (in plaats van 800 meter), maar eiste 

toen ook dat het tracé zou worden vastgelegd, de ingrepen eenmalig zouden zijn, de 

onteigeningen onmiddellijk zouden gebeuren en dat het stedenbouwkundig herstel 

vooraf bestudeerd zou worden71. Het stadsbestuur wou niet het risico lopen om tijdens 

en na de werken geconfronteerd te worden met verwoeste delen van de stad die ze zelf 

zouden moeten herstellen.  
 

“Vanuit de stad was er een argwaan dat men de Leie wel ging rechttrekken en hiervoor 

bruggen zou wegnemen, maar als die werken gedaan waren ze geen nieuwe bruggen 

zouden bouwen en wij met een halfkapotte stad zouden achterblijven. De volgorde van de 

werken en wanneer wat kon afgebroken worden werd daarom strikt bepaald.” (ambtenaar 

Kortrijk, 2007) 

“Men vreesde sterk het scenario van het ‘Bombardement van Kortrijk’ in de jaren 80.” 

(externe actor, 2008). 

 

Beide partijen gingen akkoord en een aanvullend protocol werd in april 1988 

opgemaakt. Sommigen meenden iets te voortvarend dat de Leiewerken in 1990 zouden 

kunnen starten en nog voor de eeuwwisseling konden worden afgerond. Omdat de 

regionalisering van het departement van Openbare Werken in 1988-1989 grondige 

wijzigingen inhield, kon Paula D’Hondt (CVP) als bevoegde minister het protocol 

echter niet tekenen72 en belandde dit dossier in een politiek vacuüm. Dit laatste werd 

versterkt door de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 1988 en een klacht bij de 

Raad van State inzake verkiezingsfraude, waardoor pas in april 1989 burgemeester 

Sansen (CVP), de schepenen en de gemeenteraad officieel werden aangesteld. In 

werkgroepen en commissies met Vlaamse ambtenaren en Kortrijkse actoren 

(vertegenwoordigers van de stad Kortrijk en van de intercommunale Leiedal) werd 

ondertussen wel nagegaan hoe de uitvoering van de Leiewerken te faseren. 
 

Talmende Vlaamse politici, creatieve technici en een visionaire intercommunale 

 

Het feit dat Vlaanderen nu verantwoordelijk was voor de waterwegen had als gevolg 

dat het Leieprotocol moest worden herschreven. In januari 1992, net voor het aftreden 

van de regering als gevolg van de verkiezingen, gaf de Vlaamse Executieve zijn fiat, 

aanvaardde de Kortrijkse gemeenteraad de overeenkomst en tekende minister 

Sauwens het protocol73. Op het departement Openbare Werken werd Johan Sauwens 

                                                  
71 STAD KORTRIJK, VLAAMSE EXECUTIEVE, Aanvullend protocol betreffende de modernisering van de Leie op 

1350 ton, Kortrijk, januari 1992; DE BETHUNE, o.c., 2006, p.164 
72 DE BETHUNE, o.c., 2006, p.166 
73 Sauwens had als minister wel aandacht voor de Leiewerken. Eén van zijn adviseurs was toen Jan 

Balduck die voorheen werkzaam was bij het departement Openbare Werken in Kortrijk (o.l.v. ir. Spruytte). 
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echter vervangen door Theo Kelchtermans (CVP). Het protocol verloor hierdoor veel 

van zijn waarde en werd veeleer gezien als een intentieverklaring, een moreel 

engagement. Contactvergaderingen met minister Kelchtermans in 1992 en 1993 

leverden weinig op74. 

 

Op ambtelijk niveau zochten eind jaren ’80 Frans Van Den Bossche en Robert Stock 

(Stad Kortrijk), Karel De Baere en Herman Jult (Intercommunale Leiedal),  Paul 

Spruytte en Rik Goetinck (Administratie Waterwegen en Zeewezen – Vlaamse 

Gemeenschap) naar oplossingen voor de impasse waarin dit dossier zat. Het 

mobiliteitsvraagstuk bepaalde tot dan sterk de agenda. Voornamelijk Frans Van Den 

Bossche, Herman Jult en Rik Goetinck gingen echter steeds meer samen en informeel 

nadenken over de Leiewerken zelf en kwamen geleidelijk aan tot de conclusie dat de 

Leiewerken ook een meerwaarde konden betekenen voor de stad op architecturaal en 

stedenbouwkundig vlak. Hiermee samenhangend werkte ir. Karel De Baere in 1989 

een concept uit voor het gedeelte van de Leiedoortocht ter hoogte van het Albertpark. 

Het Albertpark zou een stedelijke plek worden waar verkeer, groen en ontspanning op 

een coherente en eenvoudige manier samenvloeien. Andere ambtelijke en (lokale) 

politieke betrokkenen konden langzamerhand vrij makkelijk worden overtuigd van 

deze ‘ambtelijke’ ideeën.   

 

In 1992 voerde de intercommunale Leiedal – die het vertrouwen genoot van zowel de 

Vlaamse administratie als de stad Kortrijk – een studie uit die in het protocol was 

geëist door het stadsbestuur en werd betaald door het Vlaamse gewest. Deze studie 

handelde over de stedenbouwkundige uitwerking en het herstel van de stadsstructuur 

na de werken75. Leiedal bouwde hierin voort op het informeel gegroeide idee van 

bovengenoemde technici en stelde aan toenmalig burgemeester Sansen voor om de 

basisfilosofie om te draaien: niet meer ijveren bij de Administratie Waterwegen en 

Zeewezen (AWZ) voor een zo smal mogelijke Leie in de stad en zo weinig mogelijk 

onteigeningen, maar de Leiewerken zien als een opportuniteit om het stadsbeeld van 

Kortrijk op te waarderen met innovatieve realisaties op stedenbouwkundig vlak. Die 

houding heeft ervoor gezorgd dat de stad en AWZ uit een impasse zijn geraakt. 

Leiedal maakte een conceptueel plan met enkele grote lijnen en enkele deelplannen76. 

Zo werd gepleit voor een directere band tussen de stad en het water, moesten de 

verschillende delen van de oevers een eigen gezicht krijgen en dienden de bruggen van 

de binnenstadsring als eindpunten van de stedelijke oevers in een groen overgangs-

gebied. Ook schoof men doorgaande noord-zuidverbindingen voor fietsers en 

voetgangers naar voor, net als een bundeling van de onteigeningen. Deze studie 

zorgde volgens meerdere Kortrijkse actoren voor een complete gedaanteverandering. 

Vooral architect Herman Jult herwerkte in de volgende jaren de vijf uitvoeringsfases 

die de werkgroepen hadden voorbereid en verfijnde tevens enkele deelplannen. 
 

                                                  
74 DE BETHUNE, o.c., 2006, pp.166-167 
75 VAN DEN BOSSCHE, o.c., 2006, pp.40-41. 
76 Het eerste meer gedetailleerde plan werd opgemaakt door Karel De Baere (Leiedal) en zette duidelijk de 

toon. Het betrof de site van het Albertpark. 
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“Eind jaren ’80 was er een conflict tussen Kortrijk en AWZ. Dat was al jaren aan de gang 

en ze geraakten er toen niet uit (…)  Leiedal heeft ervoor gezorgd dat de impasse verdween 

door de basisfilosofie om te draaien.” (externe actor Kortrijk, 2007) 

“Het was de eerste keer dat niet de Vlaamse administratie, maar de lokale overheid zelf een 

plan maakte. Leiedal is er dan in geslaagd om op 6 maanden tijd de hele essentie van dat 

verhaal vast te leggen.” (externe actor Kortrijk, 2007) 

 “De stedenbouwkundige studie van Leiedal heeft voor een groot deel die technische 

werking omver gegooid. Leiedal heeft hier een belangrijke rol gespeeld, zeker rond 

stedenbouw. Dat is nog steeds zo.” (ambtenaar Kortrijk, 2007) 

“De studie van Leiedal heeft vooroordelen weggenomen en dat is belangrijk, niet zozeer wat 

uiteindelijk ervan is uitgevoerd.” (externe actor Kortrijk, 2008) 

 “Nu hebben we een coöperatieve houding. We zien het ook als een opportuniteit om dingen 

te doen. Voordien zagen we het als een noodzakelijk kwaad waar we wel een aantal 

voordelen moesten bij hebben. Ondertussen is het meer een stedenbouwkundig project 

geworden.” (politicus Kortrijk, 2007) 

 

Boven dit verhaal van de herkalibrering van de Leie, maar het doorkruist het ook 

letterlijk en figuurlijk, tekende Bernardo Secchi begin jaren ’90 algemene stedenbouw-

kundige lijnen uit voor Kortrijk. Op initiatief van Leiedal werd deze Italiaanse urbanist 

naar Kortrijk gehaald. Secchi ontwierp een plan voor de publieke ruimte in de stad 

gebaseerd op een nieuwe noord-zuidas naast de natuurlijk gegroeide oost-westas (cf. 

hoofdstuk 4 en 5). De aandacht voor structuur en de zorg voor de openbare ruimte 

zullen we vanaf nu ook meer en meer bij de Leiewerken terugvinden.  

 

Vrij snel na de studie van Leiedal ontwierpen ingenieurs van AWZ concrete plannen 

voor onder meer de bruggen. Omwille van een zekere tijdsdruk resulteerde dit in 

ontwerpen van ‘autostradebruggen’, eenvoudige bruggen zonder architecturale 

uitstraling. Tussen 1992 en 1994 werden ook heel wat huizen onteigend. Op 20 mei 

1994 verleende de gemachtigde ambtenaar ook een bouwvergunning77, maar die 

verviel in 1996 omdat de werken toen nog niet waren aangevat. Het uitstel van de 

werken was grotendeels te wijten aan enerzijds de onenigheid over de economische 

noodzaak van de werken en bijgevolg het getalm op het Vlaamse politieke niveau en 

anderzijds het formeel ongunstig advies van de Inspectie van Financiën die oordeelde 

dat er te weinig financiële middelen waren voorzien om het werk aan een behoorlijk 

tempo te kunnen afwerken78. 
 

“Intern in Vlaanderen is heel lang gediscussieerd of het op de Leie kon met 

eenrichtingsverkeer. Er was tussen het kabinet van de minister en de Vlaamse 

administratie onenigheid hierover. Ook rond de economische noodzaak was niet altijd een 

consensus binnen Vlaanderen.” (ambtenaar Kortrijk, 2007) 

“Door de onenigheid op Vlaams niveau heeft het zolang geduurd eer de bouwvergunning er 

was. Ik dacht pas in 1994. Maar zelfs daarna wou men weer een nieuwe studie en moest er 

een nieuwe bouwaanvraag komen.” (ambtenaar Kortrijk, 2007) 
 

                                                  
77 Een Milieueffectenrapport (MER) bleek niet nodig. 
78 COMMISSIE VOOR RUIMTELIJKE ORDENING, OPENBARE WERKEN EN VERVOER, o.c., 1995; DE 

BETHUNE, o.c., 2006, p.167 
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Baldewijns en de eerste steen 

 

Ondertussen waren er in oktober 1994 gemeenteraadsverkiezingen geweest en stonden 

de federale verkiezingen van mei 1995 voor de deur. Theo Kelchtermans ruimde plaats 

voor Eddy Baldewijns (SP), de vijfde minister van Openbare Werken in 10 jaar tijd. 

Minister Baldewijns vroeg zich af waarom zijn voorgangers treuzelden bij dit dossier. 

De Bethune stelt dat Kelchtermans en Demeester, respectievelijk afkomstig van 

Limburg en Antwerpen, wel een CVP-signatuur hadden, maar de Leiewerken niet als 

prioriteit beschouwden en voorrang gaven aan het Albertkanaal79. Baldewijns gaf in 

oktober 1995 wel eerst nog de opdracht aan het Antwerpse studiebureau ‘Policy 

Research Corporation’ om in het kader van het Seine-Schelde project een kosten-

effectiviteitsanalyse te maken. De conclusies gepubliceerd in 1996 waren gunstig voor 

Kortrijk: het was aangewezen de Leie, en niet de Schelde, uit te bouwen als grote 

verkeersas tussen de havens van de Noordzeedelta en het noorden van Frankrijk80. Dit 

zorgde ervoor dat bij het ontwerpen van allerlei plannen ook rekening moet worden 

gehouden met scheepvaart tot 4.400 ton.  
 

“Ik heb Spruytte in ’94 of ’95 uitgenodigd bij mij op kantoor en ik ben dan samen met 

collega Lemaitre naar Baldewijns getrokken omdat ik dat een goed dossier vond. Baldewijns 

heeft toen geoordeeld dat het inderdaad een goede keuze was, maar om het te doen rijpen in 

de Vlaamse regering is er een studie besteld die moest bewijzen wat we eigenlijk al wisten. 

Dan is het allemaal gestart.” (politicus Kortrijk, 2007) 

 

In 1996 werd de bouwheer ook een nieuwe bouwaanvraag vergund. Het betrof een 

zeer open en globale bouwvergunning die vermelde dat per verandering of bijkomend 

werk een afzonderlijke bouwaanvraag noodzakelijk was. Met andere woorden, voor 

elke brug of andere zware ingreep moest de stad Kortrijk een akkoord geven vooraleer 

de uitvoering kon starten. Kleine wijzigingen dienden in samenspraak met het 

stadsbestuur te gebeuren. De minister vroeg tevens aan de privé-sector en aan de 

publieke sector een inspanning te leveren om het goederenvervoer van de weg naar de 

binnenscheepvaart te brengen, teneinde de zware investeringen beter te laten 

renderen81. Op initiatief van de intercommunale Leiedal werd eind oktober 1996 

hieromtrent een convenant ondertekend door zes partners: de bevoegde minister, de 

intercommunale Leiedal, de GOM West-Vlaanderen, de West-Vlaamse Intercom-

munale voor Economische Expansie en Reconversie (WIER), de vzw Promotie 

Binnenvaart en de NV Zeekanaal. Op 20 december 1996 installeerde minister 

Baldewijns de opvolgingscommissie die de studie en de werken voor de Leiedoortocht 

in Kortrijk moest begeleiden en sturen. Dat de werken dan niet meteen van start 

gingen had te maken met een procedure bij de Raad van State aangespannen door de 

NMBS. De spoorwegmaatschappij kon zich niet vinden in de onteigening van een 

perceel grond dat moest dienen voor het aanleggen van de Westelijke Ring82. Dat 

probleem werd uiteindelijk min of meer onderling geregeld.  

 

                                                  
79 Zie ook DE BETHUNE, o.c., 2006, p.168. 
80 MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP, o.c., 2003, p.37. 
81 DE BETHUNE, o.c., 2006, p.168. 
82 DE BETHUNE, o.c., 2006, p.169. 
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Voor de stad Kortrijk werd het tijd dat het dossier in een stroomversnelling kwam. 

Buurten langs de Leie kenden verkrotting, er was onzekerheid bij burgers en ook 

andere gekoppelde dossiers bleven aanslepen (vb. de aanleg van de Budastraat en 

Overleiestraat). 
 

“Decennialang wist niemand wat er juist ging gebeuren. Wanneer zou alles starten? Wie 

en waar onteigenen? Hoe zal het moeten zijn? Welke middelen kunnen worden gebruikt? 

De burgers wisten het niet, zelfs de politiek wist het niet. Delen van de stad lagen lam. De 

lethargie van de stad heeft zeker met de trage vooruitgang of stilstand te maken van de 

Leiewerken.” (ambtenaar Kortrijk, 2007) 

“In de jaren ’70 en ’80 kregen plannen voor woningen langs de Leie geen bouwvergunning 

meer. Dat leidde tot verkrotting. We hebben dan de onteigeningsplannen direct laten 

uitvoeren en niet gewacht op de juiste fase. Voor de stad moest het vanaf dan wel vooruit 

gaan. Maar er was steeds uitstel.” (ambtenaar Kortrijk, 2007) 

 

Bijna twaalf jaar na het eerste protocol werd op 5 december 1996 een aanbesteding 

uitgeschreven. De ruimte die er (relatief) plots wel was, zorgde voor eenvoudige 

ontwerpen vanuit AWZ. Men ging er vanuit dat lichte bijsturing noodzakelijk zou zijn. 

Vlak voor de aanbesteding sleutelde men ook nog aan de fasering en paste men de 

brughoogte overal aan in functie van het op til zijnde Seine-Schelde project dat 

betrekking heeft op scheepvaart tot 4.400 ton (cf. supra). Concreet ging de brughoogte 

van 6,5 meter naar 7 meter. De toewijzing van de werken voor het Kortrijkse Leietraject 

werd door de Vlaamse regering op 5 mei 1997 toegewezen aan de Tijdelijke Vereniging 

‘Leiedoortocht Kortrijk’ bestaande uit Stadsbader-Flamand (Harelbeke), Herbosch-

Kiere (Kallo), Jan De Nul NV (Aalst) en CEI Construct (Zaventem)83. Minister 

Baldewijns kreeg het fiat om opeenvolgende deelcontracten af te sluiten, rekening 

houdend met de budgettaire middelen. De keuze voor een raamcontract (i.e. één 

aanbesteding voor alle werken) was een idee vanuit AWZ en diende om druk uit te 

oefenen op de Vlaamse regering om telkens voldoende financiële middelen te 

voorzien. Wel ging men toen voorbij aan het feit dat de plannen en (daardoor) de 

tarieven van de aannemerscombinatie opnieuw voortdurend en soms drastisch zouden 

wijzigen. De eerste steenlegging gebeurde door minister Baldewijns en burgemeester 

de Bethune op 23 september 1997. Carl Decaluwé (CVP) stelde hieromtrent in 1998: 

“Ere wie ere toekomt […] Minister Baldewijns heeft dit dossier na 25 jaar gedeblokkeerd”84. 
 

“Vlak voor de aanbesteding heeft men de brughoogte veranderd naar 7 meter. Op sommige 

documenten kan je zien dat met een mesje een cijfer is weggegomd.” (externe actor 

Kortrijk, 2008) 

“Er is niemand die wil zeggen dat de werken zijn gestart onder Baldewijns. […] 

Baldewijns heeft dit op de Vlaamse Regering gebracht en heeft de eerste spadesteek gedaan. 

(politicus Kortrijk, 2007) 

“De aannemer is een tijdelijke vereniging, een samenwerking tussen Jan De Nul, duidelijk 

de grootste klepper, CEI, Herbosch-Kiere en Stadsbader.” (externe actor Kortrijk, 2007) 

                                                  
83 Hun inschrijving op de aanbesteding was het goedkoopste, namelijk 40 miljoen euro. Begin 2008 zou 

hun factuur al zijn opgelopen tot boven 100 miljoen euro. 
84 Geciteerd in het verslag van de Commissie voor Ruimtelijke Ordening, Openbare Werken en Vervoer, 

Verslag vergadering van 13 oktober 1998. 
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De eerste wijzigingen van de plannen kwamen vrijwel onmiddellijk. De openheid die 

de bouwvergunning liet (cf. supra), interpreteerden AWZ en de stad Kortrijk 

verschillend. Voornamelijk onder impuls van ingenieur Frans Van Den Bossche 

werden de plannen voor de eerste nieuwe bruggen, zijnde de Dambrug en de 

Groeningebrug, grondig aangepast. Waar AWZ veeleer een aanpassing van de kleur, 

de verlichting of een fietspad had verwacht, bleken de veranderingen vrij drastisch. 

Desondanks zag ook AWZ de meerwaarde hiervan in en was er – enigszins tot 

verbazing van de Kortrijkse actoren – een toezegging zonder financiële meerkost voor 

de stad Kortrijk. Reflecties over de eerste fase zorgden er uiteindelijk voor dat de 

plannen van alle bruggen veranderden. We kunnen hieromtrent ook wijzen op een 

evolutie van de tijdsgeest waarin de bovenlokale overheden niet zomaar hun wil 

(kunnen) opleggen aan stadsbesturen en opteren om beslissingen meer in overleg met 

alle betrokkenen te nemen.  
 

Uitvoering in vijf fases 

 

Onder meer op basis van het protocol ondertekend door Sauwens en de studie van 

Leiedal hebben de betrokken partijen – het Kortrijkse stadsbestuur, de intercommunale 

Leiedal en de Vlaamse overheid – de Leiewerken verder uitgewerkt in de 5 fases. Eind 

jaren ’90 leefde het idee dat de werken voltooid konden zijn tegen 2003 als men zich 

hield aan de begroting (300 miljoen Bfr. per jaar). We sommen hieronder de 5 fases op, 

weliswaar aangepast met de werkelijke of recent geraamde uitvoeringsdata. 

 

De eerste fase betrof de bochtafsnijding ter hoogte van de Diksmuidekaai, de heraanleg 

van deze kaai, de vernieuwing van het Albertpark en de bouw van de Dambrug en 

Groeningebrug. Aanvankelijk hoorde ook de bouw van de Collegebrug tot deze fase. 

Kort na de eerste steenlegging werden alle werken van deze 1ste fase opgeschort 

omwille van bodemvervuiling (cf. infra). In een tweede fase, gestart in april 2004 en 

afgerond begin 2007, plande men ter hoogte van de Gerechtshofbrug een bochtafsnij-

ding en de bouw van de Westelijke Ringbrug, die in 2007 werd herdoopt tot de Ronde 

van Vlaanderenbrug. De derde fase bevat de verbreding van de Leie in de binnenstad, 

de aanleg van de Westelijke ring en de aanleg van een kaaimuur aan de linkeroever. 

De werken aan de ring zijn gestart in oktober 2005 en in augustus 2006 kon deze ring 

worden gebruikt. Kort daarna werd het knooppunt Appel, een belangrijk punt voor de 

verkeerscirculatie in Kortrijk, heraangelegd. In de zomer van 2007 kon dit kruispunt in 

gebruik worden genomen. In deze fase – net voor de lokale verkiezingen – organi-

seerde het stadsbestuur enkele bewonersvergaderingen om de verdere plannen en 

toekomstvisie van het project kenbaar te maken. In het verlengde van de werken aan 

de Westelijke Ring werd ook vooruitgang gemaakt in het dossier van Kortrijk Weide, 

een gebied van 7 hectare waarop vroeger een goederenstation stond85. Op deze site 

wordt een nieuw stadsdeel gebouwd naar een masterplan van architect Stéphane Beel. 

 

                                                  
85 De nieuwe Westelijke Ringbrug (later: Ronde Van Vlaanderenbrug) zorgde voor een nieuw traject van 

de ring rond Kortrijk waardoor de site van het goederenstation een interessante plek werd voor een nieuw 

stadsdeel. Eind 2008 tracht het stadsbestuur dit nieuwe stadsproject naar de bouwfase te loodsen. 
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Figuur 6.9: Uitvoeringsfasen Leiewerken86 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  
86 STAD KORTRIJK, Powerpoint Buda-eiland, 2004b, p.22. 
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De vierde fase is midden 2007 opgestart. Hier wordt werk gemaakt van een derde 

bochtafsnijding, de aanleg van kaaimuren op de rechteroever en van de uitbreiding 

van het Buda-eiland. In september 2007 testte een boot met succes de breedte van de 

vernieuwde vaargeul. In deze fase wordt ook de Gerechtshofbrug vervangen door de 

nieuwe Noordbrug ontworpen door het bureau van Greisch. Waar het bouwen van de 

kaaimuren ongeveer één jaar duurde, rekent W&Z voor de afbraak en de heropbouw 

van deze brug – een stalen tuikabelbrug – op twee jaar (2008-2009). Een andere brug in 

ontwikkeling is de Collegebrug, een 207 meter lange fietsers- en voetgangersbrug in S-

vorm waarvan de bouw minstens anderhalf jaar in beslag zal hebben genomen. Deze 

brug ontworpen door Laurent Ney dateert nog van fase 1, maar onder meer door 

discussies tussen de stad en W&Z, testen in windtunnels, tijdrovende wiskundige 

berekeningen en de stijgende staalprijzen, kwam pas midden 2007 effectief beweging 

in dat dossier. In maart 2009 zou dit paradepaardje van de Leiewerken gebruikersklaar 

zijn (cf. figuur 6.10). Hieraan gekoppeld zal men ook de omgeving op het Buda-eiland 

aanpakken (onder meer Budabeach, cf. case Buda-eiland). 
 

Figuur 6.10: Foto collegetoren en Collegebrug oktober 200887  
 

 
 

  

In de vijfde en laatste fase – in 2008 nog in volle voorbereiding – wordt de Budabrug 

vervangen door een beweegbare brug (type tafelbrug) en de Reepbrug door een 

voetgangersbrug. De uitvoering van de Budabrug is gepland tussen begin 2010 en 

midden 2011. Voor de bouw van de zevende en laatste brug, de Reepburg, is het 

wachten op budgettaire ruimte (eventueel na 2010) en op meer duidelijkheid inzake de 

plannen van het ziekenhuis op Buda-eiland. In deze fase zal men stroomopwaarts de 

Leie verbreden en alle deelprojecten afwerken. 

 

Parallel met fase 4 en 5 wordt ook de Oude Leiearm aangepakt. Dit stuk van de Leie 

kent geen scheepvaart en wenst men om te vormen tot een plek met een grote 

betrokkenheid op het water. Door het plaatselijk verlagen van de Leieboorden (naar 

analogie met de Gentse Graslei) en de heraanleg van het openbaar domein wordt via 

de Leie het contact tussen Buda-eiland en het historisch centrum verbeterd (cf. case 

Buda-eiland)88. De financiële bijdrage van de stad Kortrijk aan deze werken is 

aanzienlijk groter dan bij de werken aan de nieuwe Leie. 

                                                  
87 Eigen foto (20 oktober 2008). 
88 LEIEDAL, Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Kortrijk. Richtinggevend gedeelte. Kortrijk: Intercommunale 

Leiedal i.s.m. de Stad Kortrijk, 2006b, pp.68-69. 
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Bodemvervuilingen zorgen voor vertragingen 

 

Amper was de eerste fase begonnen of de Leiewerken werden gestaakt. Tijdens 

graafwerken ter hoogte van de Diksmuidekaai stootten aannemers op een stort van 

huishoudelijk afval89. Noch OVAM, noch de stad hadden daar iets over gemeld. Omdat 

er discussie was over wie de sanering moest betalen en de reglementen van de toen 

nieuwe VLAREBO-wetgeving (maart 1996) weinig ruimte lieten, werden vanaf juli 

1999 de werken een goed jaar stilgelegd90. De tijdelijke vereniging vroeg een 

schadeclaim van 120 miljoen Bfr. en kreeg 68 miljoen Bfr.91. Steve Stevaert (SP), die 

sinds september 1998 de nieuwe minister van Openbare Werken was geworden en die 

de Leiewerken had bezocht in februari 1999, verklaarde dat hij middelen zou 

vrijmaken voor de sanering van de vervuilde site. In juni 2000 werden kandidaten 

aangeschreven voor de sanering van de vervuilde gronden.  
 

“Manu de Bethune was vooral bezig met ervoor te zorgen dat die Leiewerken vooruit 

gingen. Maar veel bleef platliggen om tal van redenen.” (ambtenaar Kortrijk, 2007) 

“De Bethune boekte weinig vooruitgang omwille van problemen met een stort. Er was 

grote bodemvervuiling. Dan was er grote discussie over wie dat moest betalen: OVAM of 

AWZ? Alles lag stil.” (ambtenaar Kortrijk, 2007) 

“Er zijn een aantal tegenslagen geweest. Er was daar een vervuiling aangetroffen.” 

(politicus Kortrijk, 2007) 

“Stevaert zei dat Kelchtermans moest betalen, Kelchtermans zei het omgekeerde. 

Uiteindelijk heeft Stevaert een half miljard uit zijn hoed getoverd. (…) Je moet weten dat 

andere regio’s ook geld claimen en in de ministerraad zorgde dat voor gebakkelei.” 

(politicus Kortrijk, 2007) 

 

Eind april 2001 werd tijdens graafwerken aan de Diksmuidekaai ter hoogte van het 

Sint-Amandscollege cyanide, een extreem toxische en giftige stof, gevonden. Ook deze 

verontreiniging kostte tijd en geld. 
 

Het groeiend besef van een stedenbouwkundige opportuniteit  

 

Zoals hierboven al gesteld zorgde de studie van Leiedal uit 1992 voor een kentering: de 

opportuniteit van de Leiewerken voor een betere inrichting van de publieke ruimte 

werd duidelijk. Stefaan De Clerck, die burgemeester werd in 2000 namens de CVP, 

ging hier op door en stelde van bij de aanvang van zijn mandaat het belang van 

architectuur en design centraal. Dit zowel in het dossier van de Leiewerken als in 

andere dossiers. In het bestuursakkoord van 2000 lezen we dan ook een pleidooi voor 

hoogwaardige afwerking van de Leieboorden.  
 

                                                  
89 Tot 1930 werd er afval gestort om het uiteinde van een vaart en gracht te dempen. 
90 COMMISSIE VOOR OPENBARE WERKEN, MOBILITEIT EN ENERGIE, Verslag vergadering van 7 

oktober 1999, Brussel. 
91 DE BETHUNE, o.c., 2006, p.170-172. 
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“In 2000 komt De Clerck en die pakt dat dossier vast en voegt er een element aan toe: het 

esthetische, stedenbouwkundige kwaliteit. Ik geef hem daarin gelijk. Dergelijke 

grootschalige projecten bepalen zo sterk het uitzicht van uw stad dat je hier inderdaad 

aandacht voor moet hebben.” (politicus Kortrijk, 2007) 

“Het heeft bloed, zweet en tranen gekost om de Vlaamse overheid te overtuigen om dit 

project niet zomaar te doen. Het unieke van de aanpak in Kortrijk is dat het 

stedenbouwkundig een enorme meerwaarde zal betekenen voor de stad.” (politicus Kortrijk, 

2007) 

 

Het is wel niet zo dat wat voor 2000 werd gepland en/of uitgevoerd (vb. de Dambrug 

en de concepten van de kaaimuren, de Groeningebrug en de Westelijke Ringbrug / 

Ronde Van Vlaanderenbrug) veel minder kwaliteitsvol is als wat erna gerealiseerd zou 

worden. Men is echter pas eind 2001 het begrip ‘design’ op een regelmatige manier 

gaan gebruiken als label. 

“De eerste 3 bruggen waren al gebouwd voor 2000 en die hebben zeker evenveel design als 

diegenen die er nog moeten komen. Men noemde het niet design, maar men wou het 

kwaliteitsvol afwerken zoals de Grote Markt en de winkelwandelstraten.” (externe actor 

Kortrijk, 2007) 

“Je ziet hier inderdaad dat design aanwezig was en is.” (politicus Kortrijk, 2007) 

 

Dat vormgeving een essentieel element aan het worden was in het dossier van de 

Leiewerken merken we ook in het derde protocol dat in oktober 2001 door de stad 

Kortrijk en het Vlaams Gewest, met Steve Stevaert als bevoegde minister, werd 

opgemaakt. Opvallend hierbij is dat dit protocol nooit formeel werd goedgekeurd. 

Onderdelen ervan werden wel uitgevoerd. Eén van de afspraken was dat het Vlaams 

Gewest een half procent van de totale kostprijs voor de infrastructuurwerken zou 

besteden aan kunst. Samen met de Vlaamse bouwmeester bOb Van Reeth – die deel 

ging uitmaken van de stuurgroep van de Leiewerken – diende een geïntegreerd project 

te worden opgezet92.  
 

“Nu design als eis is gesteld kan men er makkelijker mee omgaan in een gesprek over de 

Leiewerken. Er is een referentiekader, het moet goed zijn. Ook al is het vaak duurder. (…) 

Het is wel een misvatting dat design altijd focust op dure zaken die er goed uitzien.” 

(externe actor Kortrijk, 2007) 

“De eisen van de stad, namelijk de werken moeten een meerwaarde betekenen voor de stad, 

zorgde voor discussie en dus ook uitstel. Ik vind het goed dat men hierop stond. Kijk maar 

naar de collegebrug. Dan versta je ook de keuze voor ‘design’. Het is gelinkt aan elkaar.” 

(ambtenaar Kortrijk, 2007) 

 

Een workshop begin december 2002 met een tiental jonge architecten onder leiding van 

professor De Meulder over de stedenbouwkundige ontwikkeling van het Buda-eiland 

(zie ook case ‘Buda-eiland’) paste binnen de evolutie die het dossier Leiewerken 

doormaakte. Nieuwe ideeën werden opgepikt, plannen werden aangepast. 

                                                  
92 HET VOLK, Meer in Leiepap te brokken. Stad Kortrijk krijgt gestructureerde inspraak in Leiewerken. 9 oktober 

2001. 
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‘Buitenstaanders’ toonden immers de nieuwe grootstedelijke schaal die in de 

provinciestad Kortrijk kon worden binnengebracht93.  
 

“Rond al het stedenbouwkundige hebben we meer vrijheden. Maar ook daar zijn veel zaken 

veranderd. Onder meer de workshop met professor De Meulder over Buda zorgde voor 

verandering. Men had net onder De Bethune de werken goedgekeurd, maar De Clerck wou 

iets beter. Die plannen zijn dan op korte termijn aangepast. We hebben niet alles kunnen 

doorvoeren, maar toch veel.” (ambtenaar Kortrijk, 2007) 
 

Andere minister, ander ritme?  

 

In het protocol van 2001 werden vooral verdere afspraken gemaakt over de financiën 

en fasering, ook al besefte de stad dat beide zaken relatief waren. Zo lezen we eind 

2001 in de beleidsbrief van de stad Kortrijk dat de onduidelijkheid over de Leiewerken 

een belangrijk knelpunt is voor de ontwikkeling van de stad94. De Vlaamse overheid is 

immers de bouwheer en AWZ de regisseur. Hoewel vele onderhandelingen gepaard 

gingen met nemen en (toe)geven, was de sfeer tussen minister Stevaert en de stad 

Kortrijk goed. De opname van Philippe De Coene (SP, later sp.a) in de Kortrijkse 

coalitie (naast een CVP-meerderheid!) en het gebruik van het netwerk van 

burgemeester De Clerck werden beloond. In het protocol stond ook dat de stad 

Kortrijk voortaan een gestructureerde inspraak krijgt in ongeveer alles wat in het 

dossier nog moest worden ontworpen95. In concreto ging de inspraak over de studie 

van de afwerking van de oevers en kaaimuren langs het volledige tracé, de inplanting 

en detaillering van de verlichting, de bouw van de brug in de nog aan te leggen 

westelijke ring en de keuze van de nog andere aan te leggen bruggen, zoals de 

Gerechtshof-, Buda-, Reep- en Collegebrug, en de heraanleg van het zwaar geteisterde 

Koning Albertpark. De inspraak werd onder meer georganiseerd door de oprichting 

van een stuurgroep waarin drie van de zes leden aan te duiden waren door de stad. 

Die groep werd de denktank van de werken en verving de opvolgingscommissie, die 

haast niet meer werd bijeengeroepen. 
 

“Het derde protocol ging meer over de fasering en de centen.” (ambtenaar Kortrijk, 2007) 

 “De Coene heeft met Stevaert wel vooruitgang geboekt. Maar ook De Clerck heeft een 

goede relatie met Stevaert. Begin van de legislatuur was er wel nog een probleem omdat De 

Clerck toen voorzitter was van de CVP en die partij niet in de Vlaamse Regering zat. Dan 

moesten we geen cadeautjes verwachten.” (ambtenaar Kortrijk, 2007) 

 

Twee maanden voor Gilbert Bossuyt (sp.a) hem zou opvolgen, beloofde minister van 

Openbare Werken Stevaert aan burgemeester De Clerck en schepen De Coene dat de 

Vlaamse administratie nauwlettend zou toezien op de Leiewerken, dat de afgesproken 

timing zal worden behouden en de Vlaamse overheid verder garant zal blijven staan 

voor de noodzakelijke financiering96. Met de beschikbare gelden konden de brug voor 

de aanleg van de westelijke ring en de heraanleg van het Albertpark worden 

                                                  
93 VAN DEN BOSSCHE, o.c., 2006, p.41. 
94 STAD KORTRIJK, Beleidsbrief van de stad Kortrijk 2001-2006, december 2001, p.44. 
95 HET VOLK, o.c., 2001. 
96 HET VOLK, Stevaert kijkt ingenieurs Leiewerken op de vingers. 11 januari 2003. 
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gefinancierd. Omdat het concept voor het Albertpark vrij ontraditioneel was (inclusief 

skatebowl), werd de kostprijs geraamd op 2,5 miljoen euro. In maart 2003 echter werd 

Steve Stevaert partijvoorzitter en werd Gilbert Bossuyt, de burgemeester van het 

naburige Menen, minister van Openbare Werken. Kortijkse actoren zijn het niet eens of 

de relatieve vertraging van het dossier Leiewerken veeleer te maken had met de 

financiële (voor)zorgen van de nieuwe minister, dan wel met het leggen van andere 

prioriteiten van diezelfde minister. Duidelijk is wel dat kredieten voor Kortrijk danig 

verminderden en voor Wervik opvallend stegen. 
 

“Bossuyt heeft het nadien gepresteerd om een nutteloze brug van 50 miljoen in Menen te 

laten leggen. Deze moest hier liggen.” (ambtenaar Kortrijk, 2007) 

“Als dan Bossuyt in de plaats kwam – toen Stevaert partijvoorzitter werd – kreeg de brug 

van Menen, waar hij burgemeester was, prioriteit. Het onze was plots te duur. De Coene 

en Bossuyt zijn wel partijgenoten en van dezelfde streek, maar juist daarom ook 

concurrenten, hé.” (ambtenaar Kortrijk, 2007) 

“Bij Bossuyt werd de doortocht langs Wervik een prioriteit.” (externe actor Kortrijk, 2008) 

“Wie zegt dat de werken stil lagen omdat Bossuyt zijn brug in Menen wou, is eigenlijk van 

slechte wil. (...) Hij heeft de 3de strook van de E17 erdoor gekregen, een dossier dat al 15 

jaar sudderde. Ik kan hem niet kwalijk nemen dat hij ook een paar projecten had in zijn 

Menen, waar hij burgemeester is.” (politicus Kortrijk, 2007) 

“De administratie van Bossuyt zag ook dat budgetten werden overschreden en eiste een 

ingreep. Bossuyt heeft die kostprijs bewaakt, maar tegelijkertijd is hij naar Kortrijk 

gekomen en heeft met de stad een nieuwe overeenkomst gemaakt zodanig dat er kwalitatieve 

invulling kon zijn.” (politicus Kortrijk, 2007) 
 

Leiedal onderhandelt tijdens de uitvoeringsfase met NV’s 

 

Sinds begin deze eeuw de uitvoering van het project op gang is gekomen, werd de 

intercommunale Leiedal door de stad Kortrijk aangesteld om de Leiewerken in goede 

banen te leiden. Voordien zat Leiedal in een veeleer neutrale positie en trad het op als 

een intermediair die trachtte een consensus te bereiken tussen de stad en AWZ. 

Momenteel vertegenwoordigt Leiedal de standpunten van de stad en gaan ze 

regelmatig in discussie met de bouwheer, de administratie en de aannemers-

combinatie. Maarten Gheysen van Leiedal volgt het project in overleg met 

burgemeester De Clerck (alvast tot eind 2008) en hoofdingenieur Frans Van Den 

Bossche op. Ook op stuurgroepvergaderingen met de bouwheer werd Maarten 

Gheysen telkens vergezeld door deze twee centrale figuren uit de stad Kortrijk. Op 

deze vergaderingen nam burgemeester De Clerck meestal het woord namens de stad. 

 

Ondanks dat de Leiewerken volop in de uitvoeringsfase zitten, willen alle partijen 

blijven sleutelen aan de plannen en de budgetten. De omgeving, de kennis en de 

organisaties zijn immers voortdurend aan verandering onderhevig. Tijdens de werken 

duiken problemen op en dienen opportuniteiten zich aan. Bovendien wil de stad 

blijven inspelen op trends (vb. inzake mobiliteit) en inzichten (vb. door de workshop 

rond Buda-eiland). Zaken die 10 à 15 jaar geleden gangbaar waren, zijn ondertussen 

voorbijgestreefd. De Administratie Waterwegen en Zeewezen (AWZ) vindt dit niet 
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altijd vanzelfsprekend, maar kan zich na verloop van tijd meestal vinden in de 

voorgestelde ‘verbeteringen’ van de plannen. Maar ook deze administratie zelf bleek 

aan verandering onderhevig. Toen een deel van AWZ – onder meer het deel bevoegd 

voor de Leiewerken – midden 2004 werd verzelfstandigd tot ‘Waterwegen en 

Zeekanaal NV’ (W&Z), zorgde dat voor (bijkomende) spanningen met de stad omdat 

W&Z meer redeneert als een privé-bedrijf. 
 

“Als je dat vergelijkt met de oorspronkelijke plannen dan kunnen we zien dat daar 

belangrijke aanvullingen zijn op aangebracht, bijvoorbeeld de hele visie op mobiliteit (…) is 

toch wel grondig veranderd.” (externe actor Kortrijk, 2007)  

“Als je in ’92 een fietspad ontwerpt zal dat er anders uitzien dan een fietspad dat in 2005 is 

ontworpen. (…) Het Fietsplan leverde ons inzichten, de workshop rond Buda-eiland toonde 

ons de mogelijkheid van een Budabeach,… en zo sleutel je maar voort aan de plannen.” 

(externe actor Kortrijk, 2007) 

“W&Z stelt ook achteraf dat de wijzigingen die we doen telkens verbeteringen zijn, maar 

toch is het bij aanvang niet evident om W&Z te overtuigen van die verbeteringen.” 

(externe actor Kortrijk, 2007) 

“Er is een constante strijd met de Vlaamse regering, met W&Z, over budgetten: ‘Dat heeft 

toch niets met het water te maken, dus wij moeten niet betalen’. Waarop wij dan: ‘Maar 

jullie hebben het kapot gemaakt’. Eigenlijk worden de kosten voor hen steeds hoger, maar 

ook voor ons.” (ambtenaar Kortrijk, 2007) 

“De evolutie die mij sterkt opvalt is de commercialisering van alles. Vooral met die NV 

W&Z, maar we zien dat ook met de gewestwegen. Je krijgt andere discussies. Men vraagt 

meer aan de steden, maar de steden moeten ook meer betalen. Restgronden krijgen we niet 

meer, maar worden verkocht. Op den duur doet men boekhoudkundige zaken tussen 

beleidsdomeinen en niet meer op het niveau Vlaanderen.” (ambtenaar Kortrijk, 2007) 

 

Ook de derde partner in dit verhaal, de aannemer, tracht regelmatig bij te sturen, 

meestal tot ongenoegen van de andere partners. De tijdelijke vereniging, bestaande uit 

de NV’s Jan De Nul, Herbosch-Kiere, CEI Construct en Stadsbader-Flamand, heeft – 

onder meer door wijzigende plannen – een sterke greep op de prijssetting en de timing. 

Dat ondertussen bijvoorbeeld ook de staalprijs sterk is gestegen, is een bijkomende 

reden voor de toename van de totale kostprijs. Innovatieve technieken vragen 

bovendien vaak specialistenwerk, wat niet zelden weegt op de kostprijs of de timing. 

Zo liep het ontwerpen en de bouw van de Collegebrug meermaals vertraging op. 
 

“Eigen aan dit project is dat we met een aannemer zitten die met te hoge tarieven werkt. 

Die is aangesteld in de jaren ’90 en kreeg dan een contract om die Leiewerken te doen. Als 

die 50% meer vraagt dan normaal, dan zit je daarmee.” (externe actor Kortrijk, 2007)  

“Het probleem was dat de plannen voortdurend wijzigden. Het type brug in het 

raamcontract was anders dan in de bouwvergunning. Aannemers profiteren daar dan 

van.” (ambtenaar Kortrijk, 2007)  

“De Waterwegen hebben in ’95 of ’96 de Leiewerken aanbesteed volgens een strikt plan 

waarin ook de prijzen van bijvoorbeeld de rioolputjes staan. Doordat wij die plannen 

telkens wijzigen gaan die prijzen ook de hoogte in en dat vindt W&Z zeer vervelend.” 

(externe actor Kortrijk, 2007) 
 



HOOFDSTUK 6 – CASEBESCHRIJVING: RECONSTRUCTIE VAN DRIE BESLUITVORMINGSPROCESSEN 

 

 - 230 - 

Een CD&V-minister op Openbare Werken 

 

Na de Vlaamse verkiezingen van juni 2004 – waar de CD&V goed scoorde – schoof 

minister-president Yves Leterme (CD&V) Kris Peeters (CD&V) naar voor als minister 

van Openbare Werken. CD&V-burgemeester De Clerck kon zijn netwerk nu ten volle 

uitspelen en kreeg (daardoor) met Kris Peeters een minister die in het project geloofde 

en voldoende financiële middelen vrijmaakte. De verbreding van de Leie en de bouw 

van de nieuwe bruggen kon versneld doorgaan, zonder de kwaliteit van het geheel en 

de aandacht voor design te verliezen. In mei 2006 werd dit alles geformaliseerd in een 

nieuw pact met daarin dus een aantal bindende afspraken om binnen een duidelijk 

financieel kader een tijdige realisatie en maximale kwaliteit van de Leiewerken (i.e. 4de 

en 5de fase) te garanderen. W&Z zal voldoende middelen blijven begroten, maar als de 

budgetverhoging een gevolg is van wensen van de stad Kortrijk, dan werd 

afgesproken dat de stad daarin de helft bijdraagt. De stad opteerde om in functie van 

de uitstraling en in de marge van het gebied zelf een paar kleine investeringen te doen 

(i.c. cafetaria aan Budabeach). W&Z verbond er zich dan weer toe om mee te 

investeren in de heraanleg van de Oude Leiearm (vb. verlaging van de kaaien). 
 

“Door Stefaan De Clerck en dan vooral door de Vlaamse coalitiewissel is plots alles in een 

stroomversnelling gekomen. Het is de sterkte van De Clerck – maar dat zou bij de Bethune 

vermoedelijk ook zo zijn geweest – om dit breder te zien dan louter een zorg voor de passage 

van boten met een hogere tonnage. Hij zag het potentieel voor de stad en is er dan tot en 

met gaan op wegen.” (ambtenaar Kortrijk, 2007) 

“Hier was en is veel lobbywerk nodig bij de Vlaamse overheid. Nu gaat het vlotter omdat de 

CD&V in de regering zit.” (politicus Kortrijk, 2007) 

“Ik maak hier nu al mijn zoveelste minister mee in het project Leiewerken. Als Peeters er 

niet was geweest, dan waren de bruggen over de Leie anders. Het netwerk en de kleur van 

De Clerck speelt hier wel degelijk een rol.” (externe actor Kortrijk, 2007) 

“Als Peeters dan Minister werd kwam alles in een stroomversnelling en was plots de brug 

in Menen niet meer zo belangrijk.” (ambtenaar Kortrijk, 2007) 

“Niet alleen de politieke signatuur, maar ook de afkomst telt. Stevaert en Bossuyt zijn wel 

van de socialisten, maar Stevaert is van Limburg en Bossuyt van Menen. Ook de financiële 

toestand is belangrijk: nu bij Peeters is er precies wel geld. Hij heeft er zijn ambitie van 

gemaakt om het project binnen zijn legislatuur afgewerkt te krijgen, dus moet het vooruit 

gaan. Ook de politieke kleur van het hoofd van de administratie is belangrijk. Bij AWZ zijn 

er figuren met een rode signatuur en die worden nu plots met een oranje minister 

geconfronteerd. Je ziet dat er dan politieke spelletjes worden gespeeld. (…) Plots komen wel 

enkele miljoenen vrij. Eigenlijk is het erg dat het al dan niet bouwen van een brug daarmee 

samenhangt.” (externe actor Kortrijk, 2007) 

 

Toen Yves Leterme eind juni 2007 aftrad als Vlaams minister-president werd hij 

opgevolgd door Kris Peeters. Bijgevolg kende het project Leiewerken opnieuw een 

nieuwe minister van Openbare Werken: Hilde Crevits (CD&V) uit het West-Vlaamse 

Torhout. Zij besteedt relatief veel aandacht aan West-Vlaamse dossiers waardoor het 

project Leiewerken aan weinig verandering onderhevig is: bestaande afspraken 

worden behouden, de financiële steun blijft identiek en zelfs dezelfde kabinets-

medewerkers blijven het dossier opvolgen. 
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Monding in 2012? 

 

Politiek gezien zou het de Kortrijkse meerderheid goed uitkomen mochten de 

Leiewerken kunnen worden afgerond voor de volgende gemeenteraadsverkiezingen, 

normaliter gepland in 2012. Een werf tijdens de verkiezingen – zoals in oktober 2006 – 

maakt vermoedelijk een andere indruk op de kiezers dan een afgewerkt geheel. Een 

veel rechtere Leie, zeven nieuwe bruggen ontworpen door toparchitecten, moderne 

kaaien, een brede wandelboulevard, sfeervolle verlichting, modern straatmeubilair, 

een groene ruimte met een Buda-beach en een Oude Leiearm met verlaagde oevers 

zullen een grote impact hebben op het stadsbeeld. De huidige bestuursploeg is zich 

bewust van de opportuniteit die zich kan voordoen, de oppositie wijst – niet onterecht 

– naar het lange proces dat hieraan is voorafgegaan. W&Z garandeert in het pact van 

mei 2006 – conform de beleidsnota van de minister – tegen eind 2010 de vaart van 

schepen tot 1.350 ton van en naar Frankrijk. Het was de eerste keer dat de bouwheer 

zich liet vastpinnen op een einddatum. Dit betekent echter niet dat ook de zeven 

bruggen gerealiseerd zullen zijn. Verschillende problemen zorgen immers telkens weer 

voor vertraging (vb. onderaannemers die afspraken niet kunnen nakomen, een 

ontploffing van de afvalwaterpersleiding van Aquafin eind 2007, etc.). De nieuwe 

Budabrug zal vermoedelijk pas midden 2011 gebruiksklaar zijn. Of de Reepbrug dan al 

afgewerkt zal zijn is nog maar de vraag. Ook de heraanleg en verlaging van de oevers 

van de Oude Leie vraagt nog enkele jaren tijd. Hoe dan ook, de volgende lokale 

verkiezingen zal de stad geen groot werf zijn. Althans als de projecten die onder meer 

voortvloeien uit de Leiewerken (i.c. project Kortrijk Weide en de afbraak van toren van 

het Sint-Amandscollege gevolgd door de bouw van een nieuwe toren97), niet voor 

nieuwe hinder zorgen. 
  
“Daar geloof ik De Clerck wel dat het goed gaat uitdraaien. Nu is het ambetant, maar de 

impact op het stadsweefsel zal groot zijn.” (ambtenaar Kortrijk, 2007) 

“Als je dat bekijkt naar impact op de stad – en dat is nu al zichtbaar aan de bruggen die er 

al liggen – dan mag deze niet worden onderschat. (…) De stad krijgt een ander aanschijn.” 

(externe actor Kortrijk, 2007) 

 “De Oude Leiearm gingen we dan zelf financieren, maar in 2008 heeft de Vlaamse 

Overheid hiervoor geld voorzien. Sneller dan ons.” (ambtenaar Kortrijk, 2007) 

“Stefaan De Clerck zegt dat hij 7 bruggen heeft gebouwd of dat zal doen. Dat is 

overdreven.” (politicus Kortrijk, 2007) 

“Stevaert heeft de eerste brug geopend. Peeters heeft een kaai en een tweede brug geopend. 

Hoe meer de werken vorderen, hoe meer ze zichtbaar zijn. En hoe meer ze zichtbaar zijn, 

hoe gemakkelijker ze worden geassocieerd met iemand. Maar het is een continu proces. En 

we zijn er nog niet. De Clerck zal wel veel pluimen op zijn hoed willen steken.” (politicus 

Kortrijk, 2007) 

 

                                                  
97 De bestaande toren, gelegen langs de verbrede Leie, kan om veiligheidsredenen (brandveiligheid) niet 

worden behouden.  
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6.4.   CASE 3: BUDA KUNSTENEILAND 

6.4.1.   Wat? 

 

Het Buda-eiland, dat ontstond aan het begin van de 20ste eeuw door het dempen van de 

oude Leiebocht98, ligt tussen de armen van de Oude en de Nieuwe Leie (cf. figuur 6.7 in 

deel 6.3.1). Het eiland is bijna 800 meter lang en een paar honderd meter breed. Dit 

gebied kenmerkte zich door een eerder geschetste Kortrijkse conditie (cf. hoofdstuk 4, 

deel 4.3.1): een combinatie van enerzijds een overvloed aan vacaties en industrieel 

verval en anderzijds een onmiskenbare stedelijke kwaliteit99. Buda was lange tijd een 

industriële buurt met een brouwerij en zeepziederijen100. Momenteel wordt de 

westkant op het eiland overheerst door een OCMW-ziekenhuis101, de oostkant door 

woningen en een grote, vrij slordige openluchtparking. Centraal op het eiland, tussen 

de Budastraat en de Dam, vinden we culturele infrastructuur zoals het Buda 

Kunstencentrum, de Budascoop, de Budatoren en het stedelijke Broelmuseum. Naast 

en tussen deze gebouwen ligt het rust- en verzorgingstehuis Heilig Hart. Illustratief 

voor de verwevenheid van de culturele en welzijnsfuncties op het eiland is de 

renovatie van het industriële pand Desmet-Dejaegere. Deels renoveert de stad dit 

gebouw in het kader van haar artistieke plannen, deels bouwt de vzw Heilig Hart de 

onderste verdiepingen om tot een kinderdagverblijf. 
 

Het stadsproject ‘Buda Kunsteneiland’ heeft als doel het eiland uit te bouwen tot een 

'centrum voor hedendaagse creatie en kunsten' en moet de stad Kortrijk – en tevens de 

Kortrijkse regio – een centrale positie bezorgen in het Vlaamse culturele landschap. 

Sommige Kortrijkse actoren mikken met het creatieve aspect zelfs op een 

vooraanstaande plek binnen Europa. De omvorming van het eiland tot 

‘kunstenaarsnest’ vraagt onder meer een verdichting van verschillende activiteiten en 

initiatieven uit de kunsten- en culturele sector op het eiland zodat een voldoende 

kritische massa ontstaat om “een vliegwiel te creëren dat fungeert als katalysator van een 

stedelijke renaissance, zowel voor het eiland als voor Kortrijk in het algemeen”102. Onder meer 

daarom werd in januari 2006 de vzw Buda Kunstencentrum opgericht waarin verschil-

lende organisaties huizen die samen willen werken aan de artistieke ontwikkeling van 

het Buda-eiland en (de regio) Kortrijk: de danswerkplaats Dans in Kortrijk, het 

kunstencentrum Limelight en het festival voor beeldcultuur Beeldenstorm103. Deze 

fusie van verschillende culturele vzw’s bezorgt de stad een sterkere speler in het 

                                                  
98 N.N., Buda-eiland. Een cultureel broeinest. In: Opbrouck, W., Van Rafelghem, G., Kortrijk in zeven 

dagen. De vernieuwing van een stad 1991 > 2006. Gent, Ludion, 2006, pp.94-95. 
99 DE MEULDER, B., Buda-eiland, Kortrijk als work in progress. Twaalpuntenkroniek van een 

stadsproject. In: BOUDRY, L., LOECKX, A., VAN DEN BROUCK, J. e.a., Inzet / Opzet / Voorzet. 

Stadsprojecten in Vlaanderen. Antwerpen – Apeldoorn, Garant, 2006, p.54. 
100 STOUTHUYSEN, P., Buda-kunsteneiland: de herbestemming van een Kortrijkse stadswijk. In: VALLET, 

N., MARCHAND, K., STOUTHUYSEN, P., VANDENBERGHE, K., Stadsinnovatie: herbruik is 

herwaarderen… op zoek naar succesvolle managmentpraktijken. Brussel: Politeia, 2007, pp.113-130. 
101 Dit ziekenhuis maakt deel uit van het fusieziekenhuis AZ Groeninghe. Bedoeling is dat op termijn 

nagenoeg alle vestigingen onderdak krijgen in het in aanbouw zijnde complex op Hoog Kortrijk. 
102 DE MEULDER, o.c., 2006, p.58. 
103 BUDA KUNSTENCENTRUM, In 35 stappen richting 2013. Beleidsplan 2010-2013, Kortrijk: Buda KC, 

september 2008, p.1. 
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Kortrijkse culturele veld. Het kunstencentrum tracht zich te profileren als een unieke 

werkplaats voor onderzoek en creatie van hedendaagse kunstenaars104. Op losse basis 

werkt dit kunstencentrum ook samen met theatergroepen Unie der Zorgelozen en 

Antigone, het choreografencollectief Passerelle, het kunstenaarscollectief Het Pakt!, etc. 

Ook met andere culturele actoren in de stad zoals amateurgezelschappen werden 

samenwerkingsverbanden afgesloten.  

 
Figuur 6.11: Situering van culturele infrastructuur op het Buda-eiland105 

 
1.  Budatoren 4.  Budafabriek 

2.  Budascoop 5.  Kantoren vzw Buda Kunstencentrum 

3.  Budastallen 6.  Broeltoren 

 

Naast het groeperen van diverse kunstenorganisaties is het artistieke verhaal sterk 

gericht op atelierwerking. Hierbij worden bestaande voorzieningen en culturele 

potenties, zoals het stedelijke Broelmuseum en zijn paardenstallen, de Tacktoren, de 

Pentascoop en de oude textielfabriek Desmet-Dejaegere (nu Budafabriek) optimaal 

ingezet en gerenoveerd waar nodig zodat een gevarieerd en aangepast aanbod aan 

infrastructuur en werkruimtes ontstaat (cf. figuur 6.11). Het gros van de renovaties is al 

gebeurd. De architecten Beel en Aechtergael tekenden de plannen om de toren van de 

voormalige brouwerij Tack een functie te geven als repetitiestudio’s voor kunstenaars 

en kantoorruimte voor culturele organisaties, Budatoren genaamd. Het oude bioscoop-

complex Pentascoop verbouwde men tot de Budascoop, een kunstencentrum met film- 

en theaterzalen, productie- en atelierruimtes en bijhorende administratieve ruimtes. 

Van de paardenstallen van het Broelmuseum maakte men kunstzinnige Budastallen 

voor expositie en atelierwerking. Momenteel renoveert men het industriële pand 

Desmet-Dejaegere deels tot Budafabriek (cf. supra). In een straal van een paar honderd 

meter bevindt zich ondertussen 8.700 m² culturele infrastructuur106. In functie van het 

beheer, de exploitatie en valorisatie van het cultureel patrimonium van de stad op de 

Buda-site werd in mei 2007 het autonoom gemeentebedrijf Buda (Buda AGB) opgericht 

(niet te verwarren met de vzw Buda Kunstencentrum). Tot slot staat ook de 

                                                  
104 BUDA KUNSTENCENTRUM, o.c., 2008, p.1; STAD KORTRIJK, De stad Kortrijk in 2007. Een actuele 

omgevingsanalyse. Kortrijk: Directie Burger en Welzijn, 2007a, p.14. 
105 DE STANDAARD, Cultuureiland Buda nadert voltooiing. 12 juni 2008. 
106 Ibidem. 
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ontwikkeling van gespecialiseerde postopleidingen centraal in het streven om van het 

Buda-eiland een kunstencentrum te maken. 
 

“Buda bepaalt voor een stuk de aantrekkelijkheid van de stad voor mensen die je in je stad wil 

hebben. Nu verhuizen te veel hoger opgeleiden naar Gent of Brussel.” (politicus Kortrijk, 2007) 

 
Figuur 6.12: Kunstproducties van Buda107 

 

 
 

Het Buda-eiland krijgt niet alleen een nieuwe identiteit aangemeten door in te zetten 

op een culturele dimensie, maar men koppelt hieraan ook een stedenbouwkundig 

verhaal. Volgens De Meulder kan het eiland worden gezien als “een ontbrekende schakel 

in de civieke armatuur van de stad: complementaire noord-zuidverbinding opgebouwd uit 

compensatieruimtes in de luwte, Leieoevers als decompressieruimte van de stad die de 

verschillende gethematiseerde noord-zuidassen bindt, nieuwsoortige publieke ruimte, nieuwe 

Leieoever als locus van selectieve grootschalige stedelijkheid”108. Min of meer op basis van 

dezelfde filosofie besliste het stadsbestuur bijgevolg om de Leieboorden te verlagen 

(naar Gents voorbeeld, cf. Graslei) en een Budabeach aan te leggen om het contact met 

het water te herstellen, straten en pleinen te renoveren, een netwerk van paden te 

creëren en ‘Secret Gardens’ aan te leggen. Bedoeling is om via onderlinge 

complementariteit van activiteiten en functionele verbindingen onder de vorm van 

voetpaden en fietspaden het Buda-eiland in te schakelen in het netwerk van de stad109. 

De Budastraat, die het eiland doorkruist, maakt immers ook deel uit van de noord-

zuidas. Concreet worden de uiteinden van het Buda-eiland aangelegd als publieke 

plaatsen. Beide uiteinden zal men verbinden door het aanleggen van een fiets- en 

voetgangersverbinding. Gebaseerd op eerder studiewerk stelt het ruimtelijk 

structuurplan van Kortrijk dat het ook mogelijk is om in het hart van de binnenstad 

(historisch Kortrijk en Buda-eiland) een verbinding te creëren tussen pleinen, parken 

en verborgen tuinen (‘Secret Gardens’) zodat ze een sequentie vormen van min of meer 

afgesloten publieke, groene ruimten (cf. figuur 6.13). De brug aan de Broeltorens en 

aan de Kleine Leiestraat laten immers toe een fijnmazig traject vanuit de binnenstad 

over het Buda-eiland door te trekken110. Op die manier worden het Begijnhof, Plein, de 

Sint-Maartenskerk, het Deken Zegerplein, het project Leieboorden, de Broelkaai, de 

museumtuin, de Budatoren, de historische kloostertuin, het kloosterpark en de 

eilandtip met elkaar verbonden. 
 

                                                  
107 BUDA KUNSTENCENTRUM, o.c., 2008, pp.1-74. 
108 DE MEULDER, B., o.c., 2006, p.66. 
109 LEIEDAL, Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Kortrijk. Richtinggevend gedeelte. Kortrijk: 

Intercommunale Leiedal i.s.m. de Stad Kortrijk, 2006b, p.69. 
110 LEIEDAL, o.c., 2006b, p.26. 
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Figuur 6.13: Situering Secret Gardens111 

 
 

 

“Het belang van het infrastructurele luik voor het Buda-eiland mag je niet onderschatten. 

Misschien dat het culturele zelfs in die schaduw moet staan.” (politicus Kortrijk, 2007) 

“De ingrepen van de Stad Kortrijk concentreren zich op het openbaar domein en de culturele 

infrastructuur.” (politicus Kortrijk, 2007) 

“De Graslei in Gent is een inspiratiebron. We willen het autoverkeer vermijden en een soort 

amfitheater langs het water. Er is een wedstrijd uitgeschreven waarbij wij de criteria 

vastleggen en waarbij we ook de Vlaamse overheid, Waterwegen, hebben betrokken.” 

(ambtenaar Kortrijk, 2007) 

 

Naast de culturele en de fysieke-ruimtelijke dimensie die aan het Buda-eiland worden 

gegeven, wil het stadsbestuur ook de verzorgingsfunctie en de woonfunctie blijven 

ondersteunen, zodat het eiland zich ontwikkeld als een multifunctioneel en levendig 

stadsdeel.  

 

Het project ‘Buda Kunsteneiland’ wordt door vele Kortrijkse sleutelfiguren beschouwd 

als een strategisch stadsontwikkelingsproject omdat vanuit dit gebied aan de 

profilering van de stad, zelfs van de regio wordt gewerkt. Men ziet het dus niet als een 

eenvoudig vastgoedinitiatief om een verwaarloosde buurt op te krikken. Voorstanders 

van de huidige plannen wijzen dan ook op het gebrek dat Kortrijk kan opvullen in de 

regio en de hefboomfunctie van het project voor eiland, stad en regio. Echter niet elke 

geïnterviewde kan zich ten volle vinden in deze strategie. Ongeveer de helft van de 

Kortrijkse actoren vinden het positief dat Kortrijk zich op de culturele kaart tracht te 

plaatsen112, maar stellen dat Kortrijk zich niet mag focussen op ‘elitaire kunst en 

cultuur’. Vandaar ook een pleidooi bij sommige actoren om het project Buda 

Kunsteneiland te verbreden zodat enerzijds ook meerdere lagen van de Kortrijkse 

bevolking zich aangetrokken voelen tot het eiland en anderzijds andere culturele 

                                                  
111 STAD KORTRIJK, Powerpoint Buda-eiland, 2004b, p.19. 
112 Momenteel telt Kortrijk zes decretaal erkende professionele podiumhuizen: Festival voor nieuwe 

muziek Happy New Ears, Festival Humorologie, Muziekclub De Kreun, Theater Antigone, het sociaal-

artistieke collectief Unie der Zorgelozen en het Buda Kunstencentrum. Cf. STAD KORTRIJK, o.c., 2007a, 

p.14. 
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initiatieven (vb. rockmuziek of productie’s van amateurkunsten) of infrastructuur (vb. 

de schouwburg en de ontmoetingscentra) niet op een eiland komen te staan (hier 

figuurlijk bedoeld). Het gebrek aan een overzicht met cijfers over toeschouwers-

aantallen van alle initiatieven op het Buda-eiland versterkt bij sommige actoren het 

wantrouwen in dit stadsproject. Fragmentair cijfermateriaal (vb. van Buda KC) toont 

wel dat het op vele vlakken de goede richting uitgaat (cf. supra, deel 6.4.2). Enkelen 

menen dat het voor de stad Kortrijk niet evident zal zijn om een hoog niveau lange tijd 

aan te houden als een stevige onderbouw ontbreekt (vb. in de vorm van goede dans- of 

toneelopleidingen). 
 

“In West-Vlaanderen zijn er weinig kunstencentra, dus dat is wel belangrijk.” (ambtenaar 

Kortrijk, 2007) 

“Het is een initiatief dat de regio ten goede zou komen. Mocht het georganiseerd worden op 

deze schaal - Kortrijk én omgeving – dan zou dat makkelijker zijn om publiek aan te trekken, 

om fondsen te verwerven.” (politicus Kortrijk, 2007) 

“Het is voor velen te veel enkel cultuur met de grote C. (…) Ik vind zelf ook dat het 

toegankelijker moet, bijvoorbeeld ook de amateurkunsten moeten erbij worden betrokken. De 

Kortrijkzaam moet er fier op worden, er op zijn minste begrip voor hebben.” (ambtenaar 

Kortrijk, 2007) 

“Er is wel nog altijd geen draagvlak bij een breed publiek. Als politicus mag je echter niet 

verwachten dat dergelijke projecten iedereen fantastisch vindt, maar een breder draagvlak is 

wel nodig. Nu is het een elitair project waarvan niet elke Kortrijkzaan de meerwaarde ervan 

inziet. Het is wel een dossier gaandeweg een groter draagvlak kreeg.” (politicus Kortrijk, 2007) 

“Wel jammer dat de kunstencentra een houding blijven hebben van ‘wij weten wat we moeten 

doen en de rest kan ons niet schelen’. […] Ze moeten hun draagvlak trachten te verbreden. 

Vandaar ook dat is beslist om de infrastructuur niet iets exclusief te maken voor de vzw 

Budacentrum, maar het te beschouwen als stedelijke infrastructuur waar ook anderen aan bod 

kunnen komen.” (politicus Kortrijk, 2007) 

“[…] de appreciatie is positief bovenlokaal en in kunstkringen, maar negatief bij de 

kortrijkzaan, het volk en ook negatief bij het verenigingsleven.” (politicus Kortrijk, 2007) 

“Buda-eiland kan wel een belangrijke hefboom zijn en kan culturele zuurstof binnenbrengen, 

maar de manier waarop doet de slaagkansen verminderen. Het is te beperkt, het moet breder. 

Nu wordt het gebied leeggezogen. Maar om dit om te keren is veel geld nodig en dat kan de stad 

niet dragen. Hopen op een actieradius waaruit je kan recruteren en die veel ruimer dan Kortrijk 

is, is niet evident.” (ambtenaar Kortrijk, 2007) 

“Als het rendabel is dan krijgt Buda mijn steun. Nu weten we niets. Aantal bezoekers? Geen 

idee. Opbrengsten? Nog minder. Het kan toch niet dat belastingsgeld dit soort projecten voor 

een kleine elite financiert.” (politicus Kortrijk, 2007) 

 

Het project ‘Buda Kunsteneiland’ blijft om tal van redenen vooralsnog een kwetsbaar 

stadsproject (cf. infra). Bovenstaande beschrijving laat eventueel uitschijnen dat het 

Buda-eiland in al z’n componenten volop bruist, niet in het minst op het creatieve en 

fysiek-ruimtelijke vlak. We moeten hier enige voorzichtigheid in acht nemen. Wie in de 

loop van 2007 of 2008 op het eiland rondwandelde kon een dubbel gevoel hebben bij 

het concept ‘buda-eiland = kunsteneiland’. Enerzijds is het moeilijk om je van de 

indruk te ontdoen dat het ziekenhuis, de verzorgingsinstellingen en de serviceflats 
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voor ouderen een prominente plaats innemen op het eiland, anderzijds kan je ook 

moeilijk naast de Budatoren, de Budascoop en een rij gezellige cafés kijken. Over wat 

overheerst zijn de meningen verdeeld bij de geïnterviewden. Het project is echter nog 

niet afgerond, op vele plaatsen staan initiatieven nog in de steigers. De infrastructurele 

ingrepen zouden begin 2010 worden afgerond. 
 

 “Pas op, er moet nog veel gebeuren. Ze zeggen wel wat er allemaal moet gebeuren, maar dat 

kost geld. Maar goed, ik geloof er wel in.” (politicus Kortrijk, 2007) 

“Pas nu valt op dat het begint te werken, maar het begeesterd wel niet de grote massa.” 

(ambtenaar Kortrijk, 2007) 

 “Het zal wel nog een tijd duren voor zoiets gedragen wordt door de bevolking. Wel komen de 

café’s terug, hopelijk andere investeerders ook.” (ambtenaar Kortrijk, 2007) 

“Er zit wat meer structuur in door Buda Kunstencentrum. Als dat goed geleid wordt en een 

goed concept krijgt, dan zijn er groeikansen. Wel jammer dat een belangrijk figuur als Koen 

Kwanten toch opnieuw voor Brussel kiest in plaats van in Kortrijk te blijven.” (politicus 

Kortrijk, 2007) 

 “Zal het iets worden zoals destijds door Laermans allemaal is uitgeschreven, dat denk ik niet. 

Wel een iets meer realistische versie.” (ambtenaar Kortrijk, 2007) 

“We moeten realistisch zijn: zelfs alles klaar is zal het Buda-eiland niet die plek zijn waar de 

internationale scène al jaren zit op te wachten. Maar voor de regio zal het een baken zijn.” 

(externe actor Kortrijk, 2007)  

 

6.4.2.   Context, besluitvorming en realisaties 

Ouverture onder stimulans van culturele vzw’s 

 

Inzake kunst en cultuur was de stad Kortrijk tot het eind van de jaren ’70 een zeer 

traditionele en middelmatige stad113. Tussen 1977 en 1987 en tussen 1989 en 1994 was 

Emmanuel de Bethune schepen van cultuur in Kortrijk en ook hij richtte zich amper op 

professionele kunsten en kunstcreatie. Zijn algemene visie bestond er in om cultuur 

dichter bij de mensen te brengen en dit zeker niet te reserveren voor een welbepaalde 

elite die in de binnenstad woont114. Het lokale cultuurbeleid stond dan ook 

voornamelijk in het teken van gemeenschapsvorming en cultuurspreiding115. Dit 

spreidingsidee uitte zich ook in de (bouw van) verschillende ontmoetings- of 

cultuurcentra in de Kortrijkse deelgemeenten. Wel bezat de Bethune een zekere 

openheid van geest voor innovatieve initiatieven die externen naar voor brachten (cf. 

hoofdstuk 5, deel 5.4.2).  

 

Eind jaren ’70 en begin jaren ’80 verminderde gaandeweg de bestuurlijke weerstand 

tegen de alternatieve culturele scène in Kortrijk, waaronder Limelight en De Kreun. 

Volgens enkele actoren had de lokale overheid immers begrepen dat kunstencentra 

                                                  
113 CARON, B., Kunst- en cultuurbeleid in middelgrote steden, een verkennend onderzoek naar hun culturele 

centrumfunctie. Proefschrift, Brussel: VUB – Sociale en Culturele Agogiek, 1995.  
114 Zie DE BETHUNE, o.c., 2006, pp.95-124. 
115 LAERMANS, R., Buda-eiland als kunstartistiek nest? Leuven: Centrum voor Cultuursociologie, 2003, p.35. 
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mede het imago van de stad kunnen bepalen. In de jaren ’80 vonden ook enkele 

leidinggevende figuren uit die cultuur- en kunstenwereld dat de stad weg moest uit 

het louter ‘kleinburgerlijke cultuurdenken’ en een rol moest gaan spelen in 

Vlaanderen. Een belangrijke rol was hier weggelegd voor wijlen Willy Malisse, bezieler 

van Limelight. Kortrijkse actoren omschrijven Willy Malisse als iemand met visie en 

ervaring inzake de kunstensector.  
 

“Emmanuel de Bethune vond de kunstensector wel belangrijk, maar zag dit als een zaak van de 

Vlaamse overheid: zij moesten zorgen dat er voldoende centen zijn”. (ambtenaar Kortrijk, 

2008) 

“Voor die periode waren die andersdenkenden ‘the pain in the ass’ van het stadsbestuur. […] 

Men had wel enerzijds cultuur als bron van burgerlijkheid, en anderzijds cultuur als bron van 

verzet, het linkse, anarchisme.” (politicus Kortrijk, 2007) 

“De kiem van dit project ligt in de kunstenwereld, niet bij de overheid.” (politicus Kortrijk, 

2007) 

“Willy Malisse was een visionair, een denker, waar je niet naast kon in Kortrijk als het over 

kunst ging.” (externe actor Kortrijk, 2008) 

 

In 1975 had het Kortrijkse bestuur de gronden van de brouwerij Tack aangekocht met 

als doel hierop een Provinciaal Museum voor Archeologie te bouwen116. Het 

provinciebestuur zag echter in 1977 af van die plannen. Na jarenlange leegstand werd 

eind jaren ’80 besloten iets met de Tacktoren te doen. Dat bleek een uitermate sterk 

gebouw omdat het zware brouwketels diende te dragen. Burgemeester de Bethune 

wou deze toren aanvankelijk afbreken, maar hij zag hiervan af omdat enerzijds de 

afbraakkosten fenomenaal waren en anderzijds een aantal cultuurmensen ijverden om 

de Tacktoren te verbouwen tot een productietoren. Volgens De Meulder liet de 

kunstscène niet toevallig zijn oog vallen op dit gebouw en gebied. Kunstenaars zouden 

vaak een feilloze neus hebben voor het vrijplaatskarakter van een ‘terrain vague’117. In 

de jaren ’80 en ’90 gold deze omschrijving zeker voor het Buda-eiland (ten dele nog 

steeds). Bovendien was er op het eiland sinds 1975 ook een cinema, de Pentascoop van 

de familie Bert, en iets wat Kortrijkse actoren bestempelen als een bloeiend caféleven in 

het zogenaamde ‘mirakelstraatje’ (Kapucijnenstraat). De Kortrijkse culturele 

professionele organisaties zoals Limelight, Antigone, de Schouwburg, Dans in Kortrijk 

en het Festival van Vlaanderen zaten meestal verlegen om goede infrastructuur en 

konden toen alle steun (liefst financiële) vanuit het stadsbestuur gebruiken. Enkele 

cultuurambtenaren van de stad Kortrijk hadden oog voor de problemen en 

organiseerden eind jaren ’80 een gezamenlijk overleg om beter zicht te krijgen op de 

wensen en ideeën van het culturele veld. Enkele losse ideeën werden toen ook op 

papier gezet in een ‘Kunstenplan’, een plan dat vooral werd aangestuurd door externe 

actoren zoals Willy Malisse en Karel De Baere, maar ook Kortrijkse ambtenaren zoals 

Paul De Marez en Bart Caron118 waren hierbij betrokken. De klemtoon van dit plan lag 

op betere ondersteuning voor de kunstensector.  
 

                                                  
116 DE BETHUNE, E., o.c., 2006, p.114. 
117 DE MEULDER, B., o.c., 2006, p.58. 
118 Momenteel gemeenteraadslid in Kortrijk, sinds de Vl.Pro-crisis in december 2008 als ‘onafhankelijke’. 

Voorheen onder meer kabinetsmedewerker bij minister Anciaux en minister Van Grembergen (cf. infra). 
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“Mensen uit het culturele veld schreven in de jaren ’80 een boekje voor een beter cultuurbeleid 

en stelden voor om die brouwerij om te turnen tot een productietoren. De naam die ze 

voorstelden was ‘broeitoren’, een knipoog naar de broeltorens en het broeien van ideeën.” 

(politicus Kortrijk, 2007)  

“In de jaren ’80 hadden de vzw’s het lastig. Limelight had financiële problemen, Antigone zat 

in een dipje, Dans in Kortrijk werd opgericht en het Festival van Vlaanderen had zijn vast 

‘bourgeoisie’-publiek.” (ambtenaar Kortrijk, 2007) 

“De eerste vraag was altijd: geld, infrastructuur. Limelight zat nog elders, Antigone zelfs op de 

Pottelberg en het Festival van Vlaanderen maakte gebruik van de schouwburg.” (ambtenaar 

Kortrijk, 2007) 

“Bart Caron, Roos Desmet, Paul de Marez, en zo riepen in ’86 of ’87 de hele bende bij elkaar 

om alles te bespreken. De organisaties hadden vragen en wisten niet tot wie zicht te richten. De 

ontmoetingscentra zagen ze niet zitten. Toen is ook de naam ‘koekoeksei’ uitgevonden. Laten 

we wat we hebben uitgevonden desnoods in een ander nest gaan leggen. En toen leefde het idee 

dat er in Kortrijk toch wat meer moest gebeuren. We zijn wel een provinciaal stadje, maar 

misschien moeten we ook wat overstijgend zijn.” (ambtenaar Kortrijk, 2007) 

“Manu de Bethune wou de toren op een bepaald moment afbreken, maar we hebben kunnen 

overtuigen om dat niet te doen. Eerst met een paar afzonderlijk, later met een man of vier […] 

Omdat hij ons vertrouwde geloofde hij ons ook. Kort daarop zei hij op zijn college: we gaan die 

toren bewaren.” (externe actor Kortrijk, 2007) 
 

Renovaties en herbestemming in de jaren ‘90 

 

Onder burgemeester de Bethune werd beslist om de Tacktoren om te vormen tot een 

productiecentrum voor de professionele podiumkunstensector. De Bethune, die weinig 

voeling had met moderne kunst, liet zich ook door enkele externe actoren en 

ambtenaren overtuigen om dit op kwaliteitsvolle manier te doen. Via onder meer 

Interieur en Bekaert werden Stefaan Beel en Lieven Achtergael aangesteld als 

architecten. De rol van Karel De Baere bij dit alles mag volgens Kortrijkse actoren niet 

worden onderschat, zeker niet als het gaat om de dimensie inzake architectuur en 

stedenbouw119. De renovatie zelf gebeurde tijdens de tweede helft van de jaren ‘90. De 

toren heeft zes verdiepingen, waarvan één wordt gebruikt als kantoorruimte en vijf 

fungeren als repetitiestudio’s voor kunstenaars. De architecten beslisten om het 

verticale deel in te pakken met een glazen schil zodat de toren modern oogt en de 

oorspronkelijke constructie en het karakter van de toren maximaal blijft behouden120. 

Organisaties als Dans in Kortrijk, Limelight en Beeldenstorm nestelden zich in de 

beschikbaar gestelde infrastructuur en squatten voor het overige in de overvloed aan 

vacante sites in Kortrijk121. Onder de vorm van een verlaten bedrijfspand vond Theater 

Antigone ondertussen een vaste stek in de onmiddelijke omgeving van de Tacktoren. 

Ook andere meer of minder geïnspireerde initiatieven uit de kunstenaarssector 

meldden zich op of rond het eiland. De Meulder wijst hier ook op het Texasverhaal dat 

                                                  
119 Karel De Baere was naast zijn functie bij de intercommunale Leiedal destijds ook voorzitter van de Raad 

van Bestuur van Limelight. 
120N.N., Tacktoren. In: Opbrouck, W., Van Rafelghem, G., Kortrijk in zeven dagen. De vernieuwing van een 

stad 1991 > 2006. Gent: Ludion, 2006, pp.96-97. 
121 DE MEULDER, o.c., 2006, p.58. 
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van onderuit is gegroeid binnen de jongerencultuur. Jongeren pleitten bij het 

stadsbestuur voor een fuifzaal, een zaal voor rockconcerten, jeugdateliers, 

repetitieruimtes, etc. Er zou ook heel wat gediscussieerd zijn over een nieuwe zaal, de 

zogenaamde ‘black box’ van Beel, om de realisaties te kunnen tonen aan een publiek, 

maar de bouw van deze zaal ging uiteindelijk niet door. 
 

“Deze toren werd gerealiseerd en werd beheerd minstens in overleg met de kunstencentra zelf.  

Dat was nieuw, maar voorlopig was het ook niet meer dan de herbestemming van een pand dat 

leeg stond.” (politicus Kortrijk, 2007) 

 
Figuur 6.14: Tacktoren na renovatie122 

 

 
 

 

Tussen mei 1992 en mei 1995 werd ook het stedelijke Broelmuseum gerenoveerd. In 

1999 liet men ook de Orangerie in z’n oorspronkelijke staat herstellen. Het Buda-eiland 

had er meteen een stijlvolle receptieruimte bij. Nog later (2005-2006) zou men onder 

meer de paardenstallen achter het museumcomplex inrichten als toon- en atelier-

ruimtes. 
 

“In die tijd werd ook in de tuin van het Broelmuseum de prachtige serre, de Orangerie 

genoemd, gerestaureerd in al zijn glorie door de Bethune. Ook de tuin van het museum werd 

ontsloten voor het publiek.” (politicus Kortrijk, 2007) 

 

In de tweede helft van de jaren ’90 sloot de familie Bert haar Pentascoop op het eiland 

wegens te klein en beperkte uitbreidingsmogelijkheden. Op Hoog Kortrijk werd een 

groter complex neergepoot. Van meet af aan werd duidelijk dat het oude gebouw nog 

een interessant potentieel had, maar een duidelijke nieuwe richting ontbrak in eerste 

instantie. Wel verzorgde het kunstencentrum Limelight ondertussen alternatieve film-

voorstellingen.  
 

“Toen hebben we dan de eerste tekeningen gemaakt voor de omvorming van de Pentascoop. Die 

was er al van de jaren ’70, maar toen voelden en wisten we dat de familie zou weggaan. We 

                                                  
122 BUDA KUNSTENCENTRUM, o.c., 2008 en eigen foto. 
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waren daar dan mee bezig, maar eerder flou: nekeer een tekening, wat zouden we daar kunnen 

doen?” (externe actor Kortrijk, 2007) 
 

Van opportuniteitenpolitiek en ideeënsmeltkroes naar een burgemeester die bundelt 

 

Verschillende Kortrijkse politici, ambtenaren en externe actoren beschouwen de 

renovaties en herbestemming van gebouwen als ‘paradepaardjes’ van Kortrijkse 

politici en als opportuniteiten die werden aangegrepen door een bepaalde groep 

ambtenaren en vertegenwoordigers van de culturele verenigingen. Het idee van een 

kunsteneiland zou in de tweede helft van de jaren ’90 nog niet hebben bestaan, laat 

staan het idee om via een combinatie van een culturele en een fysiek-ruimtelijke 

dimensie het eiland regionaal en internationaal op de kaart te plaatsen. Wel zou Secchi 

volgens enkele actoren rond 1996 geopperd hebben om het Buda-eiland een meer 

culturele bestemming te geven. Dit paste immers in de noord-zuidas van de stad. Echt 

doordacht was deze stellingname echter nog niet.  
 

 “Als dan Secchi in 1990 naar Kortrijk kwam, hebben we daarover discussies gehad en toen zei 

Secchi min of meer dat we dat eiland een specifieke functie moesten geven, voor die 

kunstenaars. Enfin, het komt niet van Secchi, het is een gegroeid idee. In ’88 zaten we immers 

te kijken wat we met de Tacktoren moesten doen, maar het idee was toen nog vaag, niet scherp. 

Het leefde wel. […] Secchi heeft later, in 1996 of zo, eens een meer concrete definitie gegeven 

voor dat gebied, maar het bleef toen een sluimerend gegeven.” (externe actor Kortrijk, 2007) 

 

Al die culturele organisaties en infrastructuur samen op het eiland zorgde geleidelijk 

aan wel voor een dynamiek, maar deze liet zich moeilijk vatten, regisseren en/of 

vertalen naar een geëxpliciteerde of weloverwogen strategie, noch voor het eiland, 

noch voor de stad of regio. Eind 2000 was het idee ‘Buda-eiland = kunsteneiland” 

alvast nog niet gerijpt om in formele documenten publiek te maken. In oktober 2000 

waren er gemeenteraadsverkiezingen geweest en in het bestuursakkoord ondertekend 

op 8 november 2000 vinden we geen verwijzing naar het Buda-eiland terug.  
 

“Buda stond er in 2000 niet in het bestuursakkoord, terwijl veel andere onrijpe zaken er wel 

instonden.” (ambtenaar Kortrijk, 2007) 

 

Als gevolg van deze verkiezingen werd Stefaan De Clerck begin 2001 burgemeester 

van de stad Kortrijk. In tegenstelling tot zijn voorganger was hij – net als velen in zijn 

familie – wel sterk geïnteresseerd in moderne kunst, design, architectuur en creatie. 

Nog voor hij burgemeester was volgde Stefaan De Clerck het lokale artistieke milieu en 

culturele dossiers wel op, maar deed dit veeleer vanuit de achtergrond en zonder 

beleidsmatig te sturen. Dit zou grondig veranderen. Na enkele maanden aan het roer 

van de stad pikte hij allerlei culturele elementen op die zich afspeelden in en rond het 

Buda-eiland, koppelde hier het dossier van de Leiewerken aan vast, bundelde 

verschillende topics in de loop van 2001 meer en meer tot een geheel, overtuigde 

enkele actoren om zich achter dit brede en veeleer overkoepelend idee voor het Buda-

eiland te scharen (vb. De Baere, Caron, Malisse, etc.), tilde het verhaal voorbij de oevers 

van het eiland en startte om dit alles ook politiek te vertalen. De bredere kijk op 

cultureel vlak werd deels ingegeven door het toevoegen van beeldende kunsten (cf. 

Beeldenstorm) en design, twee elementen die de voorkeur genieten van Stefaan De 
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Clerck, maar vooralsnog ontbraken op het eiland. De Tacktoren werd immers in 

hoofdzaak door podiumkunsten bemand.  
 

“De Clerck wou na het ‘saaie beleid’ van de Bethune Kortrijk opnieuw meer naam en 

uitstraling geven. Hij was overtuigd – van thuis uit – dat dit kon via Cultuur. Hij zicht dan 

naar een kapstok om Kortrijk identiteit te geven. We belanden dan ook bij design.” (politicus 

Kortrijk, 2007) 

“Wat speelt hier mee? De burgemeester staat open voor cultuur en zag vanuit het Vlaamse 

parlement dat de stad zich moet markeren naast andere centrumsteden.” (ambtenaar Kortrijk, 

2007) 

“De Clerck heeft ideeën opgepikt en met veel kracht doorgedreven.” (politicus Kortrijk, 2007) 

“Het is vooral Stefaan De Clerck die dat een veel grotere dimensie heeft gegeven, want we 

praten dan over het hele eiland en niet enkel over accommodatie voor de kunstensector, zoals 

ateliers en repetitieruimten. De vraag kwam toen ook of we de Pentascoop niet konden 

inschakelen. […] Hij pikte dit op van voor hij burgemeester was. Het kwam wel in een 

stroomversnelling toen hij burgemeester was.” (ambtenaar Kortrijk, 2007) 

“Onder meer audiovisuele zaken kwamen erbij door De Clerck en Beeldenstorm werd 

opgericht. Uiteraard deed hij dit samen met de professionele actoren, maar hij wou wel zijn 

eigen prioriteiten erbij voegen.” (externe actor Kortrijk, 2007)  

“Het is dan de grote verdienste geweest van Stefaan De Clerck om, als hij aan de macht kwam, 

alle elementen eens samen te zetten. Hij vertrekt dus van de dingen die leven, betrekt er 

bijvoorbeeld ook de Leiewerken bij […]. Hij liep dan rond met dat verhaal, maar ook hier: hij 

organiseerde te weinig.” (externe actor Kortrijk, 2007) 

 

Eind 2001 viel de puzzel stilaan ineen. Echt scherpe en concrete doelstellingen werden 

nog niet geformuleerd voor het eiland, maar een richting leek zich geleidelijk aan te 

hebben opgedrongen conform de ambitie, in het bijzonder van de burgemeester, om 

Kortrijk op de regionale (en bovenregionale) kaart te plaatsen inzake cultuurcreatie. De 

relaties met de bevindingen van Richard Florida werden meer dan eens gelegd tijdens 

de interviews123. Belangrijk bij het Kortrijkse verhaal is dat het idee ook een fysiek-

ruimtelijke component bevatte (onder meer via de relatie met de Leiewerken). Ook in 

formele documenten van de stad dook het concept ‘Buda Kunsteneiland’ plots op. In 

de beleidsbrief van december 2001 lezen we onder meer in het voorwoord van de 

burgemeester dat het Buda-eiland over de potentie beschikt om een echt kunsteneiland 

te worden midden in de stad124. Verder in de nota wordt kort de nood aangehaald van 

werkgroepen om zowel een inhoudelijke als een stedenbouwkundige visie rond het 

Buda-eiland te ontwikkelen. In het bijzonder wordt ook ingegaan op het bepalen van 

de nieuwe bestemming en het beheer van het vrijgekomen Pentascoopgebouw. Met 

andere woorden, op een impliciete manier bouwde het stadsbestuur eind 2001 aan een 

stadsproject op het Buda-eiland125. Volgens De Meulder kon het Buda-eiland rond 2001 

                                                  
123 Deze academicus legt een relatie tussen de aanwezigheid van ‘creatievelingen’ in de stad en de 

economische toestand van de stad. FLORIDA, R., The rise of the creative class and how it’s transforming work, 

leisure, community and everyday life. New York: Basic Books, 2002. 
124 STAD KORTRIJK, Beleidsbrief van de stad Kortrijk 2001-2006, Kortrijks stadsbestuur, december 2001, p.5, 

30 en 48. 
125 Net als elders in Vlaanderen kende men in Kortrijk het woord stadsproject toen nog niet (zie hoofdstuk 

1).  
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echter nog alle kanten op126. Ook andere functies bleven ondertussen op het eiland 

groeien. Zo had het Heilig Hart Ziekenhuis duidelijke uitbreidingsplannen wat voor 

een spanningsveld leek te zorgen (cf. infra). 
 

“Het Heilig Hart Ziekenhuis zat daar ook en breidde alsmaar uit. Dat was een ziekenhuis, 

maar heeft door de fusies van de ziekenhuizen in Kortrijk zijn ziekenhuis afgebouwd en een 

zorgfunctie opgenomen.” (ambtenaar Kortrijk, 2007) 
 

Werkgroepen leveren pleidooi pro domo? 

 

Begin 2002 werd door het stadsbestuur een stuurgroep opgericht met daarin politieke 

en ambtelijke vertegenwoordigers van het Kortrijkse, het West-Vlaamse en Vlaamse 

beleidsniveau, vertegenwoordigers uit de jongeren-, cultuur- en kunstensector, actoren 

uit de indirect betrokken maatschappelijke geledingen (emancipatieraad, verzorgings-

sector, etc.), een expert van de intercommunale Leiedal en enkele externe actoren (een 

stedenbouwkundige, een cultuursocioloog en een jurist)127. Binnen deze stuurgroep 

werden drie werkgroepen opgericht die elk een spoor volgden. Er was een 

programmatorisch spoor waarvoor de cultuursocioloog Laermans (Centrum voor 

Cultuursociologie - KULeuven) een opdracht kreeg, een juridisch-financieel spoor 

waarbij een beroep werd gedaan op de expertise van jurist Jef Lievens en een ruimtelijk 

spoor dat samen met stedenbouwkundigen van de Onderzoeksgroep Stedenbouw en 

Architectuur (OSA - KULeuven), in het bijzonder Bruno De Meulder, werd opgezet. 

Deze aanpak (met wie, wanneer en hoe overleggen en uitbouwen) zou volgens enkele 

Kortrijkse politici, ambtenaren en externe actoren sterk gebaseerd zijn op voorstellen 

van de intercommunale Leiedal. De drie academici zouden ook grotendeels zijn 

geselecteerd omdat hun denken en aanpak nauw aansloot bij wat Kortrijkse figuren 

zoals Stefaan De Clerck en Karel De Baere voor ogen hadden. Resultaten van dergelijk 

onderzoek zouden dan de keuze voor Buda-eiland als kunsteneiland hard kunnen 

maken. 
 

“Leiedal heeft dan een voorstel gedaan, een manier om het aan te pakken. In het culturele luik 

was het de bedoeling om Laermans naar Kortrijk te brengen. Ook was er een structuur: wie 

betrekken? Hoe alles invullen? Welke overlegmomenten zijn wenselijk? […] Toen de 

burgemeester de vraag vanuit de oppositie kreeg: ‘Wat gaan jullie nu doen met dat Buda-

eiland?’ heeft hij een voorbereid dossier van Leiedal gepakt om te antwoorden.” (externe actor 

Kortrijk, 2007) 

“Dan komen er ook studies naar haalbaarheid en zo. Eigenlijk moesten deze bewijzen wat moest 

bewezen worden. Alhoewel, het rapport Laermans is ook een beetje sceptisch.” (politicus 

Kortrijk, 2007) 

 “Er is tot 2002-2003 nagedacht over hoe het moest zijn of worden, onder andere met 

gelijkgezinden zoals Bruno De Meulder en Rudi Laermans.” (politicus Kortrijk, 2007) 

“Je had dus ook nog Rudi Laermans die zogezegd autonoom, maar in de praktijk in nauw 

overleg met verschillende groepen, een inhoudelijk verhaal moest schrijven. Beide verhalen, dat 

van De Meulder en dat van Laermans, zijn dan samengekomen en vormden de basis van het 

Buda-verhaal.” (externe actor Kortrijk, 2007) 

                                                  
126 DE MEULDER, B., o.c., 2006, p.58. 
127 DE MEULDER, B., o.c., 2006, p.58-60. 
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“De studie van Laermans zegt wat de studie moest zeggen. Niet dat de professor zich hiertoe 

verlaagd heeft. Ik wil maar zeggen dat als je een aantal dingen wilt aantonen, dan zoek je 

diegenen met ideeën die dicht bij de jouwe liggen.” (ambtenaar Kortrijk, 2007) 

 

Laermans’ rapport maakte duidelijk dat een synergie tussen het Texasverhaal van de 

jongeren128 en een programma voor professionele kunstenaars niet evident was129. 

Laermans stelde voor te focussen op een niche die paste bij de schaal en het karakter 

van Kortrijk: een hedendaags kunstproductiemilieu. Met andere woorden, het eiland 

moest zich niet richten naar de massa of op grote evenementen, wel op creatie en op 

ontwikkeling aan de bron. Ook wees hij op het belang van enerzijds het uitbouwen van 

een nog onbestaande vorm van ‘post-opleiding’, een soort interdisciplinaire artistieke 

transitzone voor beginnende kunstenaars gebaseerd op een projectwerking onder 

peterschap van professionelen uit de sector, en anderzijds het versterken van de link 

met de wereld van design en productontwikkeling130. Vereenvoudigd komt dit volgens 

De Meulder neer op een schillenmodel waarvan de kern wordt gevormd door vier tot 

vijf dynamische actoren uit het veld van de hedendaagse kunstproductie en de 

buitenste door het gehele culturele veld van de stad131. De tussenschil omvat zowel 

private organisaties als publieke instellingen waarmee de kernactoren occasionele 

samenwerkingsverbanden kunnen opzetten. Op de stuurgroep werd de visie van 

Laermans een eerste keer bediscussieerd en vervolgens besproken met Kortrijkse 

culturele instellingen, de kunstscène, de jongerensector en de economische sector van 

de stad. De ontwikkelingen van het programmatorische spoor kunnen op drie 

parallelle lijnen worden samengevat132: (1) door onderzoek en expertise onderbouwde 

visievorming en projectontwikkeling; (2) communicatie via ‘salons’ en de stuurgroep 

die de participatie van alle betrokkenen beogen en (3) concrete actie en interventies 

(zoals het verdere onderzoek naar de specifieke mogelijkheden voor een 

postopleiding). 

 

Eenmaal de eerste krijtlijnen van het programmatorische spoor waren getrokken en 

besproken werden de ruimtelijke en juridisch-financiële sporen parallel opgestart133. 

Volgens burgemeester De Clerck die het idee ‘Buda Kunsteneiland’ min of meer 

lanceerde, zorgden het rapport van de cultuursocioloog Laermans en de discussies 

hierover met onder meer de professionele kunstenaars voor het belangrijkste 

kantelmoment in dit dossier. Alles leek ineen te kunnen vloeien, de grote contouren 

lagen stilaan vast, de verdere uitwerking kon beginnen, aldus de burgemeester.  

 

                                                  
128 In het ruimtelijk ontwikkelingsconcept van Buda-eiland werd gesuggereerd dit verhaal naar de 

noordelijke oever van de Nieuwe Leie te brengen zodat toch een soort LAT-relatie (met de nadruk op 

apart) ontstaat met het kunstenverhaal. DE MEULDER, B., o.c., 2006, p.60. 
129 LAERMANS, R., Buda-eiland als kunstartistiek nest? Leuven: Centrum voor Cultuursociologie, 2003. 
130 STAD KORTRIJK, Verslag Themagemeenteraad Buda-eiland, 22 september 2003, p.3. 
131 DE MEULDER, B., o.c., 2006, p.60. De binnenste schil bestond bij aanvang uit Limelight, Happy New 

Ears, Dans in Kortrijk, Antigone en enkele onderwijsinstellingen (Rits en PIH). De middenschil uit het 

Broelmuseum, het Liebaert Project en Art Concern. STAD KORTRIJK, o.c., 2004b, p.9.  
132 DE MEULDER, B., o.c., 2006, p.60. 
133 DE MEULDER, B., o.c., 2006, p.60. 
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Binnen het ruimtelijk spoor stond een internationale stedenbouwkundige workshop 

centraal waarin het ruimtelijke concept werd ontworpen134. Dit concept integreert 

vooreerst het Buda-eiland in de morfologische dragers van de stad. Het Buda-eiland 

ligt immers op de kruising van de oost-westas en noord-zuidas van de stad. Ook 

diende men rekening te houden met de oevers van de Nieuwe Leie, de kades van de 

Oude Leie en de grote gebouwen en ruimtes in de omgeving. Daarnaast kwam om de 

leefbaarheid te verhogen veel nadruk te liggen op de creatie van publieke en groene 

ruimtes. Zo kwam door de landaanwinning op de zuidelijke oever ruimte vrij voor een 

park dat in de zomer kan worden omgetoverd tot ‘Budabeach’, werd de Damparking 

anders ingevuld, kregen informele plekken in de stad de naam en functie van ‘secret 

gardens’ (i.e. onverwachte groene plekjes die rust uitstralen en de drukte van de stad 

compenseren), konden kades wandelboulevards worden, etc. Ook werd gezocht naar 

een aanvaardbaar evenwicht in de weefselstructuur tussen de sluimerende 

‘verzorgingsexpansie’ (uitbreiding ouderlingentehuis, renovatie tot een kinderkribbe) 

en het kunstproductiemilieu. De resultaten van dit spoor werden meermaals terug-

gekoppeld naar de stuurgroep, bediscussieerd met allerlei betrokkenen en publiekelijk 

voorgesteld. 
 

“Leiedal heeft ook de eerste stedenbouwkundige workshop rond Buda georganiseerd. Bruno De 

Meulder heeft daaraan meegeholpen. In deze workshop werkten we met 10 ontwerpers over heel 

Europa. Deze hadden over Buda stedenbouwkundig nagedacht en dat was een 2de aanzet voor 

het Buda-verhaal.” (externe actor Kortrijk, 2007) 

“Er zijn dus externen bijgehaald en stedelijke debatten georganiseerd, maar zeker het 

stedenbouwkundige aspect, onder meer de aflopende oevers, heeft een belangrijke rol gespeeld.” 

(politicus Kortrijk, 2007)  

 

Het juridisch-financiële spoor raamde de financiële implicaties en tastte de meest 

optimale organisatiestructuur voor het kunsteneiland af: i.c. waar eventueel publiek-

private samenwerking, waar een vzw? 

 

Deze werkgroepen zorgden voor een verfijning en operationalisering van mogelijke 

doelstellingen voor het Buda-eiland. Midden 2002 was het resultaat van deze 

oefeningen tevens dat er nu een relatief klein draagvlak was bij de betrokken actoren 

om via een inhoudelijke en stedenbouwkundige aanpak van het eiland de stad 

regionaal en internationaal te profileren als een stad van cultuurcreatie. 

 

Op basis van de eerste nota’s uit de werkgroepen, onder stimulans van burgemeester 

De Clerck en met de goedkeuring van de stadssecretaris, werd door hoofdingenieur 

Frans Van Den Bossche een dossier rond het Buda-eiland voorbereid in functie van een 

financiering door de Vlaamse overheid. Het Vlaamse stedenbeleid zou immers 

vernieuwende en veelbelovende stadsontwikkelingsprojecten financieren. Op 29 mei 

2002 keurde het Kortrijkse college de beslissing goed om het dossier ter subsidiëring in 

te dienen135. Op 4 september 2002 werd het aanvraagdossier van Buda-eiland door het 

                                                  
134 DE MEULDER, B., VANDENBROUCKE, T., Buda-eiland. Stedenbouwkundige ontwikkelingsstrategie. 

Leuven / Kortrijk, Onderzoeksgroep Stedenbouw en Architectuur (KULeuven) / Intercommunale Leiedal, 

2003.  
135 STAD KORTRIJK, Verslag themagemeenteraad Buda-eiland, 22 september 2003b. 
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college aanvaard. In het Jaaractieplan 2003, opgemaakt eind november 2002, stelt het 

Kortrijkse bestuur dat na de studie van Laermans en De Meulder het eiland stilaan 

vorm moet krijgen rond de infrastructurele kernen Pentascoop, Tacktoren en 

Broelmuseum136. 
 

“Frans Van den Bossche is diegene die het project voor het stadsvernieuwingsfonds maakte. Hij 

zorgde samen met Bruno De Meulder voor de verbreding, voor het stedenbouwkundige 

aspect.” (ambtenaar Kortrijk, 2007) 

 

Bovengeschetste evoluties (i.c. de resultaten van de werkgroepen en de gevolgen voor 

de praktijk) zorgde voor relatief grote spanningen tussen de stad Kortrijk, aangevoerd 

door burgemeester De Clerck, en de zorggroep Heilig Hart die hun reeds verge-

vorderde plannen zagen teruggeschroefd aangezien ze niet strookten met de ideeën uit 

de werkgroepen. Ondertussen zijn de verhoudingen tussen de spelers op het eiland 

genormaliseerd en is er zelf sprake van een constructieve samenwerking (cf. Buda-

fabriek). 

De moeilijke creatie van een breder draagvlak: enkel in C-groot of ook in c-klein? 

 

Via politieke fracties, informele contacten en een zeldzaam formeel overleg sijpelde het 

idee van Buda-eiland als kunsteneiland langzaam in de stedelijke organisatie door. Het 

concept werd niet zelden als elitair, duur en grootschalig ervaren en zorgde bijgevolg 

voor heel wat wrevel bij zowel politici als ambtenaren in Kortrijk. Dat bleek reeds uit 

het onderzoek van Laermans en werd recentelijk bevestigd door ons onderzoek. 
 

“Het is een verhaal dat wordt verbonden aan het elitaire, dus veel geld en niet voor de massa, 

niet voor ons, de burger.” (politicus Kortrijk, 2007) 

“Er is altijd al wat spanning tussen het volkse en het elitaire in Kortrijk. Met volkse wordt het 

operette bedoeld. Het elitaire en hogere kunst werd gevoed vanuit linkse hoek, de brave en 

behoudsgezinde CVP-vleugel was daar niet voor. Er is zeer weinig gewerkt aan elkaar leren 

verstaan. […] Ik heb veel sympathie voor de progressieven, maar ik verwijt hen tot op vandaag 

dat ze te weinig bruggen slaan en te weinig de bevolking betrekken. Ook willen ze vanuit die 

hoek niet onderhevig zijn aan kritische vragen inzake subsidiestromen.” (politicus Kortrijk, 

2007) 

 

De brave en behoudsgezinde CVP/CD&V-vleugel kon veel aandacht voor ‘Cultuur met 

de grote C’ maar matig appreciëren, terwijl veelal ‘progressieve intellectuelen’ dan 

weer zouden hebben neergekeken op de volkse cultuur. Uit de interviews bleek dat er 

in Kortrijk een duidelijk politiek spanningsveld bestond en bestaat rond cultuur. De 

ACW-vleugel en een groot deel van de UNIZO-vleugel zouden het kunsteneiland 

(aanvankelijk) niet genegen zijn geweest, de socialisten concentreerden zich 

traditioneel evenmin op elitaire projecten en ook de VLD schoot – toen vanuit de 

oppositie – met scherp op dit dossier137. Omwille van beperkte budgetten vreesden 

                                                  
136 STAD KORTRIJK, Jaaractieplan van de stad Kortrijk 2003, 2002a, p.17. 
137 Kort na het verschijnen van de studie van Laermans ijverde toenmalig VLD-voorzitter Wout Maddens 

voor een referendum rond het Buda-eiland (en de bibliotheek van de toekomst). Maddens profileerde zich 

hier als tegenstander en geloofde niet dat dit het dossier is waar burgers zitten op te wachten. HET 
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voorstanders van de traditionele ontmoetingscentra (OC’s) in Kortrijk dat een keuze 

noodzakelijk was: uitbreiding van de OC’s of een kunsteneiland? Uiteindelijk blijkt dat 

de kostprijs voor de stad relatief beperkt is (cf. infra). Ook mocht het volgens hen niet 

de bedoeling zijn dat OC’s enkel ‘cultuur van tweede of derde garnituur’ brengen. In 

het college zouden na het onderzoek van Laermans en De Meulder bovendien geen 

goede discussies zijn gevoerd over Buda-eiland. De politieke protagonisten – i.e. 

burgmeester De Clerck en de voor cultuur bevoegde schepen Stefaan Bral – stonden 

(dan) ook quasi lijnrecht tegenover elkaar. Binnen zijn college stond burgemeester De 

Clerck bij aanvang vrij geïsoleerd. Wel had hij steun van enkele Kortrijkse sleutel-

figuren (cf. supra). Opvallende vaststelling volgens enkele actoren was dat culturele 

organisaties zoals Antigone, Limelight en Dans in Kortrijk – nu hun infrastructurele 

wensen nagenoeg waren vervuld – niet echt hun enthousiasme lieten blijken over het 

totale concept.  
 

“De tegenstelling tussen Stefaan Bral en Stefaan De Clerck is hierover gekend. Stefaan Bral 

trok zich op den duur bijna terug op zijn egelstelling: ‘ik doe feestelijkheden, evenementen en 

wat de stad doet bruisen en de hoge cultuur is voor de burgemeester’. De burgemeester vond 

dat feesten en zo geen cultuur was. Dat was vervelend. Men was niet ‘on speaking therms’.” 

(politicus Kortrijk, 2007) 

“De vorige schepen van Cultuur, Stefaan Bral, was ook absoluut niet voor Buda. Hij heeft dat 

eigenlijk altijd tegengewerkt. Hij had wel zinvolle argumenten, maar andere ook weer niet.” 

(politicus Kortrijk, 2007) 

“In zijn eigen partij stond Stefaan De Clerck vrijwel alleen rond Buda-eiland. Eigenlijk nog 

altijd, maar aangezien er al wat is gerealiseerd leggen ze zich er wat bij neer. En toch heeft hij 

doorgeduwd omdat hij een hart voor kunst heeft, dat is natuurlijk ook een deel van zijn 

persoonlijk imago.” (politicus Kortrijk, 2007) 

 “Het draagvlak voor Buda-eiland is bij de culturele organisaties niet dermate groot. Het heeft 

vaak te maken met invalshoeken. Bij de bevolking is het draagvlak zeer mager.” (ambtenaar 

Kortrijk, 2007) 

“Discussie gaat over ‘hebben wij dat wel nodig’, ‘zouden we niet beter investeren in onze 

ontmoetingscentra’.” (politicus Kortrijk, 2007) 

“Het is een grote misvatting dat Buda-eiland de stad veel geld kost.” (externe actor Kortrijk, 

2008) 

 

Eén van de redenen die door de geïnterviewden wordt aangehaald waarom het idee 

niet aansloeg bij een deel van het bestuur en het publiek, was de slechte en onhandige 

communicatie door de burgemeester naar zijn bestuur en de bevolking. Hij zou te 

onduidelijk, te ‘wollig’ geweest zijn. Desondanks zou rond midden 2003 het draagvlak 

groeien omdat meer en meer mensen gingen beseffen dat dossier op ruimere schaal 

moet worden beoordeeld. Eén van de figuren die er voor zorgde dat het dossier toch 

nog vooruitgang boekte was toenmalig schepen voor stedenbouw en ruimtelijke 

ordening Frans De Stoop. Ook hij geloofde dat dergelijk project de stad als geheel kon 

vooruit helpen. Zijn achterban (ACW) stond alles behalve te springen voor een 

kunsteneiland, maar voornamelijk door te wijzen op het belang van de fysiek-

                                                                                                                                                
NIEUWSBLAD, Kortrijkse VLD wil referendum. Inspraak nodig over kunstenaarseiland en bibliotheek. 27 januari 

2003.  
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ruimtelijke elementen in het dossier (vb. oevers aan de Leie) slaagde hij er in de 

arbeidersbeweging te overtuigen. Een ruim aantal geïnterviewden schat de rol en 

impact van Frans De Stoop voor dit stadsproject dan ook hoog in.  
 

“Helaas heeft de burgemeester niet de gave om zaken goed uit te leggen. Ge moet aan de 

mensen in uw stad kunnen uitleggen waarom ge dat kunsteneiland wil in relatief eenvoudige 

woorden die de complexiteit kunnen duiden. En dat heeft hij niet gedaan en het dus zichzelf 

bijzonder moeilijk gemaakt op hoorzittingen, in het college, in debatten. Hij heeft te veel 

geslalomd en gezweefd.” (politicus Kortrijk, 2007) 

“Na verloop van tijd gingen meer mensen beseffen dat het een sleuteldossier voor Kortrijk is, 

vooral voor zijn imagovorming en reputatievorming buiten Kortrijk.” (politicus Kortrijk, 

2007) 

“Het geluk was dat Frans De Stoop gelooft in het verhaal en dat persoonlijk is gaan verdedigen 

bij zijn ACW-achterban. Het ACW staat meestal zeer kritisch tegen dergelijke elitaire 

projecten. Omdat Frans dat mee verdedigde is het Buda-verhaal er ook gekomen. Dus het is niet 

alleen dankzij Stefaan De Clerck, maar ook dankzij Frans De Stoop.” (externe actor Kortrijk, 

2007) 

“Hier is nood aan een betere communicatie. Het kan enkel overleven door linken te leggen met 

andere projecten en andere domeinen. De burgemeester mag het niet verengen tot het elitaire, 

cultuur met de grote C. Daartegenover staat Bral met zijn populistische aanpak.” (politicus 

Kortrijk, 2007) 

 

Het gebrek aan een duidelijk draagvlak en de versnipperde beleidsvoering uitte zich 

ook in het Kortrijkse ‘Cultuurbeleidsplan 2003 – 2007’: prioriteiten ontbreken, 58 

actielijnen worden zonder hiërarchie opgesomd en een ‘vergemeentelijkt’ karakter 

overheerst138. 
  

Vlaamse bekroning voor Buda-project 

 

Het project rond het Buda-eiland werd in februari 2003 geselecteerd door de Vlaamse 

Regering als één van de vernieuwende stadsontwikkelingsprojecten en kon hierdoor 

rekenen op een ruime subsidiëring, namelijk € 3.000.000. De meeste actoren twijfelen 

niet aan de kwaliteit die het dossier had en aan de onafhankelijkheid van de jury, maar 

een paar actoren wijzen wel op het mogelijke surplus dat de Kortrijkzaan Bart Caron 

kon brengen als kabinetchef van de bevoegde minister, Paul Van Grembergen (SPIRIT) 

en op het lobbywerk van burgemeester De Clerck. Na goedkeuring werd aan de stad 

gevraagd een gedetailleerd dossier in te dienen met onder andere een door de 

gemeenteraad goedgekeurd project- en ontwikkelingsplan met een gedetailleerde 

kostenraming. Op 7 juli 2003 werd vervolgens een bescheiden vzw Buda opgericht139. 

Eind 2003 werd de subsidiëring formeel bekrachtigd.  

 

Enkele actoren menen dat zonder deze Vlaamse inbreng het dossier in het slop zou zijn 

geraakt, anderen menen dat deze financiële middelen niet de keuze heeft bepaald, 

                                                  
138 LAERMANS, o.c., 2003, pp.36-37. 
139 STAD KORTRIJK, Verslag themagemeenteraad Buda-eiland, 22 september 2003b. Kurt Van Belleghem 

werd aangesteld als eilandcoördinator (brugfunctie), coördineerde in die hoedanigheid de opmaak van dit 

‘masterplan’ en maakte een beleidsplan voor de vzw. 
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maar wel de timing en snelheid van uitvoering. Na nog heel wat informele discussies 

en debatavonden werd op 22 september 2003 een themagemeenteraad georganiseerd 

over het project ‘Buda-eiland’140. Burgemeester De Clerck en andere verdedigers van 

het project gebruikten de middelen van het stadsvernieuwingsfonds meermaals als 

hefboom om hun verhaal te verkopen/verdedigen. Deze gemeenteraad wordt 

symbolisch als een vrij belangrijk moment gezien omdat de raad zich positief 

uitspreekt141. Enkele Kortrijkse actoren benadrukken dat dit het formele verhaal is, 

maar dat nog steeds niet iedereen achter het project kon/kan scharen. Feit is wel dat 

vanaf nu wordt gewerkt met geraamde budgetten142 en voor de stedelijke administratie 

het Buda-verhaal kan starten. Volgens enkele leidende ambtenaren ligt hier het 

kantelmoment143. 
 

“De burgemeester lobbyde voor dat dossier […] CD&V zat niet in de meerderheid in 

Vlaanderen, maar de SP-a wel. Maar het was een goed dossier.” (politicus Kortrijk, 2007) 

 “Zonder dat geld om een aantal werken te doen, waren we nog niet veel verder dan 2000.” 

(politicus Kortrijk, 2007) 

“We hebben voor stadsvernieuwing 3 miljoen euro gekregen van Vlaanderen, maar hoeveel keer 

dat geld is uitgegeven, kunt ge niet tellen.” (politicus Kortrijk, 2007) 

“Mochten we geen geld hebben gekregen was dat toch anders. Nu was er geen weg terug.” 

(politicus Kortrijk, 2007)  

“De impact van het stadsvernieuwingsfonds, die 3 miljoen €, was heel erg belangrijk. Er was 

immers heel wat tegenkanting vanuit de stedelijke organisatie, maar als je plots al die middelen 

krijgt, zeggen de tegenstanders niet meer ‘neen’. Zonder die middelen was er geen Buda-

eiland.” (ambtenaar Kortrijk, 2007) 

“Omdat de dynamiek ook van onderuit komt, is de impact van de prijs voor beste 

stadsvernieuwingsproject beperkt.” (politicus Kortrijk, 2007) 

“Daarna komt er een themagemeenteraad rond Buda in 2003. Daarin krijg je de klassieke 

discussies: VLD zegt ‘het gaat te veel geld kosten’, ook bij CD&V is er twijfel, onder meer in de 

fractie ‘Dit zal toch niet ten nadele zijn van iets anders’. Het is duidelijk, dit project is niet 

100% gedragen, maar de teneur is minder negatief. De Clerck gaat er volop voor.” (politicus 

Kortrijk, 2007) 

“En het is dan dat de burgemeester formeel duidelijk meer steun heeft gekregen van alle 

fracties, met uitzondering van het Vlaams belang. Op dat debat is er min of meer een draagvlak 

gecreëerd binnen de gemeenteraad. VLD en N-VA werden positief.” (politicus Kortrijk, 2007).  

                                                  
140 Cf. debat georganiseerd door SPIRIT (i.e. Bart Caron) in The Irish Pub dat volgens enkele Kortrijkse 

actoren een positief effect had op het stadsproject Buda-eiland. Onder meer de VLD zou hier steun hebben 

getoond aan het dossier. 
141 Er waren 24 ja stemmen, 2 nee stemmen en 7 onthoudingen (onder meer door VLD-raadsleden). STAD 

KORTRIJK, o.c., 2007b, p.5. 
142 Zijnde 18 miljoen euro (exclusief Leiewerken), waarvan bijna 8 miljoen euro gefinancierd door de stad 

Kortrijk voor de heraanleg van het openbaar domein (Secret gardens, Budastraat, etc.) en de uitbouw tot 

kunsteneiland (werken Budascoop, Budafabriek, Broelmuseum, festivals en exploitatie). De privé sector 

dient volgens deze raming 10 miljoen euro te investeren (i.c. voor bouw van service-flats, 

kinderdagverblijf, appartementen, etc.). STAD KORTRIJK, o.c., 2007b, pp.6-14. 
143 Zie bijvoorbeeld CLAERHOUT, M., Buda, Presentatie op de Werelddag van de Stedenbouw ‘Over 

strategisch ruimtelijk plannen’, Gent: VRP, november 2007, p.11. 
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“Nu kan het idee dat aan de basis ligt echt groeien: dat is creatie! Dat gaat nu ook naar het 

muziekcentrum en in de beleidsnota’s van de Dienst Cultuur zien we naast participatie nu ook 

creatie als één van de uitgangspunten.” (politicus Kortrijk, 2007) 

 

Eind 2003 wordt in het jaaractieplan 2004 van de stad het Kunsteneiland duidelijk naar 

voor geschoven door het Kortrijkse bestuur. Ook letterlijk: de plannen voor het Buda-

eiland worden niet meer (enkel) onder ‘Cultuur’ besproken maar wel bij de grote lijnen 

die het stadsbeeld bepalen144. De subsidie van 3.000.000 € wordt gezien als een 

mogelijkheid om de site nu stapsgewijs tot heropleving te krijgen. Ook het verbouw-

ingsdossier van de Pentascoop werd op het programma van 2004 geplaatst, alsook 

studieopdrachten rond de Leieoevers en de secret gardens. Ook het culturele initiatief 

‘Maison Folie’, georganiseerd in het kader van Lille 2004, kondigt met in het actieplan 

aan. 
 

Zoeken naar synergie en nieuwe infrastructuurwerken tijdens ‘overgangsjaren’ 

 

Hoewel al enkele jaren sprake was van zowel een betere als meer formele 

samenwerking tussen de verschillende kunstenorganisaties, startten in de loop van 

2004 ook gerichte onderhandelingen hieromtrent. Centrale figuren waren hier Willy 

Malisse, Bart Caron en Franky Devos. Deze zoektocht werd mede gestimuleerd door 

de oproep tot synergie van de Vlaams minister van Cultuur (en zijn kabinet). Enkele 

Kortrijkse ambtenaren en politici menen zelfs dat niet zozeer het project rond Buda-

eiland tot deze fusie heeft geleid, maar wel het Kunstendecreet van 2 april 2004. Doel 

van dit decreet was om een aantal tijdelijke sectorale reglementen te vervangen door 

één globale benadering van alle kunsten, met het oog op meer transparantie en 

objectiviteit. In hoofdzaak behandelt dit decreet de meerjarige structurele subsidiëring 

van de kunstensector vanaf 2006 (behalve voor het onderdeel muziek dat pas later 

operationeel wordt). Dit decreet heeft dus gevolgen voor vzw’s zoals Limelight, Dans 

in Kortrijk en Beeldenstorm. Volgens verschillende Kortrijkse actoren zouden zonder 

fusie van deze vzw’s enkele culturele organisaties, zeker Limelight, de deuren hebben 

moeten sluiten omwille van financiële problemen. Vzw Buda Kunstencentrum (Buda 

KC) bestaat sinds 1 januari 2006 officieel en is ontstaan uit de fusie van de 

bovenvermelde drie vzw’s145. Het muziekfestival ‘Happy New Ears’ treedt – niet in het 

minst om subsidieredenen – vooralsnog niet toe tot Buda KC. De leiding vzw Buda 

Kunstencentrum is in handen van directeur Franky Devos. De vzw telde eind 2008 een 

twintigtal personeelsleden (coördinatoren, onthaal, technici, etc.). Zoals in de inleiding 

van deze case vermeld werkt Buda KC ook op losse basis samen met de theatergroepen 

Unie der Zorgelozen en Antigone, het choreografencollectief Passerelle, het 

kunstenaarscollectief Het Pakt! en enkele andere organisaties. Uit hun missie blijkt dat 

Buda KC een artistieke context wil scheppen “waarin het verlangen van de kunstenaar om 

te creëren centraal staat. Daarvoor bouwt kunstencentrum BUDA het stadsdeel Buda mee uit 

                                                  
144 STAD KORTRIJK, Jaaractieplan van de stad Kortrijk 2004, 2003a, 28p. 
145 Buda KC ontvangt van de Vlaamse Gemeenschap 824.000 euro per jaar aan subsidies. Dit is ongeveer 

60% van de totale inkomsten. Voor hun werking ontvangt deze vzw jaarlijks 15.000 euro van het 

stadsbestuur. Dit is 1,8% van de totale inkomsten. Ongeveer 150.000 euro (11% van de inkomsten) wordt 

gehaald uit de ticketverkoop. Schulden uit het verleden nam de nieuwe vzw over. BUDA 

KUNSTENCENTRUM, o.c., 2008, p.21.  
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tot een vruchtbare werkplek voor kunstenaars en tot een kruispunt voor creatieve en 

ondernemende mensen”146. Over het algemeen beschouwen Kortrijkse actoren deze fusie 

als positief, al werd de beperkte aansluiting met Antigone meermaals als een gemiste 

kans beschouwd. Pas recentelijk is er een schuchtere toenadering van de stedelijke 

musea in het Buda-verhaal, hoewel deze op het eiland zijn gehuisvest.  
 

“Het Kunstendecreet heeft er ook voor gezorgd dat Limelight, Dans in Kortrijk en vzw 

Beeldenstorm zijn gefusioneerd. […] Zonder fusie waren zeker 2 van die organisaties gestopt.” 

(ambtenaar Kortrijk, 2008) 

“Limelight had ook al eens schulden gemaakt waar de stad dan een oplossing moest bieden met 

een soort lening. Dat heeft ook de naam van Limelight niet ten goede gekomen. Het feit dat die 

centra elkaar nu hebben gevonden – zowel Limelight, Dans in Kortrijk en Beeldenstorm – is 

goed. Antigone zit daar eigenlijk altijd nog een beetje apart, ook ruimtelijk, ze zitten op 

Overleie. Het verhaal was nog beter geweest indien Antigone daar zou zijn bijgekomen. Ik heb 

het gevoel dat er nu een breder draagvlak aan het komen is omdat je de vier kleine vzw’s niet 

meer naast elkaar ziet.” (politicus Kortrijk, 2007) 

 

De jaren 2005 en 2006 beschouwen Kortrijkse actoren zowel formeel in bepaalde 

documenten als informeel tijdens de meeste interviews als overgangsjaren147. Enerzijds 

zoeken de diverse artistieke organisaties onderlinge synergieën (cf. supra), anderzijds 

worden nieuwe infrastructuurwerken opgestart. Zo pakt men onder meer de 

Pentascoop aan met de verworven Vlaamse middelen. Drie filmzalen behield men voor 

‘arthouse filmwerking’, de twee grote zalen werden grondig verbouwd en bevatten nu 

vooraan een grote vlakke vloer voor podiumkunsten. Dit gerenoveerde en tot 

‘Budascoop’ herdoopte complex opende haar deuren in september 2006. De 

aanpalende Holvoettoren betrok men bij het project voor technische functies148.  
 

Figuur 6.15: Schetsen Budascoop149 
 

 
 

Gestimuleerd door deze gerenoveerde infrastructuur vond ook de horeca steeds meer 

de weg terug naar de uitgaansbuurten van weleer. Op het Buda-eiland, meer bepaald 

in het stedelijke Broelmuseum, vond in het najaar van 2006 tevens een vermeldens-

                                                  
146 BUDA KUNSTENCENTRUM, o.c., 2008, p.1. 
147 STAD KORTRIJK, Jaaractieplan van de stad Kortrijk 2005, 2004, p.7. Opvallend is dat het hoofd van de 

Directie Cultuur (Stad Kortrijk) 2005 bestempelt als het jaar waarin Buda een echt stadsproject wordt. 

CLAERHOUT, o.c., 2007, p.11. 
148 STAD KORTRIJK, Jaaractieplan van de stad Kortrijk 2006, 2005, pp.4-5. 
149 BUDA KUNSTENCENTRUM, o.c., 2008, pp.1-74.. 
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waardige tentoonstelling plaats rond Kunstwerkstede De Coene150. Functioneel zou de 

Budascoop in het verlengde moeten liggen van de activiteiten in de Tacktoren die 

ondertussen ‘Budatoren’ wordt genoemd.  

 

Rond het industriële pand Desmet-Dejaegere werden ook afspraken gemaakt tussen 

het stadsbestuur en de eigenaar van het fabriekspand, namelijk de zorggroep Heilig 

Hart, om een gedeelte van deze oude textielfabriek te verbouwen in functie van een 

brede artistieke bestemming151. Het pand zou oorspronkelijk worden afgebroken om 

plaats te maken voor een loutere uitbreiding van de zorgencampus. Onder meer op 

aandringen van Bruno De Meulder (KULeuven) bewaarde men toch het gebouw dat 

deels zal worden ingenomen door recreatieruimtes van een kinderdagverblijf en deels 

zal worden aangepakt in functie van kunstencreatie. De fabriek moet een platform 

worden voor beeldende kunst en multimedia. Het Brusselse architectenbureau 51N4E 

zorgde voor de ontwerpplannen van de ‘Budafabriek’ waarin een evenwicht werd 

gezocht in ateliers voor plastische kunstenaars, multimedialokalen voor post-

opleidingen en een uitgebreide expositieruimte. De renovatiewerken zullen worden 

uitgevoerd tussen eind 2008 en begin 2010. De stad Kortrijk maakte hiervoor 1,7 

miljoen euro vrij. 
 

Van ‘Voorlopig Bewind’ naar ‘Autonoom Gemeentebedrijf Buda’ 

 

Om de artistieke en culturele infrastructuur op het Buda-eiland flexibel en efficiënt te 

beheren startte in 2006 het stadsbestuur in overleg met de kunstensector en 

voortbouwend op de studies van academici (onder meer van de jurist Lievens152 en 

Geert Bouckaert) een zoektocht naar een geschikt model. De beheersvorm moest niet 

alleen soepel kunnen omgaan met private actoren, het moest tevens in staat zijn om op 

inhoudelijk vlak overkoepelend op te treden tegenover de diverse spelers op het 

eiland, deels verzameld in de vzw Buda Kunstencentrum. Voorbereidend werk werd 

verricht vanaf juni 2006 door het zogenaamde Voorlopig Bewind, een beheersstructuur 

die in afwachting van een definitieve structuur instond voor de gebruiksregeling van 

de diverse infrastructuur op de site (Budascoop, Budatoren, Budafabriek). Dit bestuur 

bestond uit twee vertegenwoordigers van het stadsbestuur (Mieck Vos en 

Machteld Claerhout), twee vertegenwoordigers van de kunstensector, waarvan één uit 

Buda KC (Joost Fonteyne) en één uit Antigone (Jos Verbist) en twee externe en 

onafhankelijke deskundigen. Hoewel de jurist Lievens geenszins pleitte voor een 

autonoom gemeentebedrijf en een vzw meer geschikt achtte, werd voornamelijk onder 

druk van burgemeester De Clerck een dossier voorbereid in functie van een autonoom 

gemeentebedrijf. Het Gemeentedecreet van juli 2005 liet hier de nodige ruimte. Op 14 

mei 2007 stemde de Kortrijkse gemeenteraad dan ook in met de oprichting van het 

                                                  
150 Deze succesvolle tentoonstelling liep van 15 september 2006 tot 7 januari 2007 en telde circa 20.000 

bezoekers . 
151 Ook andere uitbreidingsplannen van de zorggroep werden opgeborgen. 
152 Die stelde in 2003 een drieledige organisatiestructuur voor: een patrimoniumvennootschap voor het 

onroerend goed, een exploitatie-vzw voor het beheer van het patrimonium en een kunsten-vzw voor de 

inhoudelijke werking. 
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Autonoom Gemeentebedrijf Buda (Buda AGB)153. Gunther Broucke werd in oktober 

2007 aangesteld als coördinator, een Raad van Bestuur werd opgericht met Stefaan De 

Clerck als voorzitter (en zonder een ambtelijke vertegenwoordiger) en ongeveer één 

jaar na de oprichting werd een beheersovereenkomst tussen de stad en Buda AGB 

opgemaakt. Buda AGB ontvangt van het Kortrijkse bestuur jaarlijks 140.000 euro 

(personeels- en werkingskosten) en van de infrastructuurgebruikers huurgelden. Buda 

AGB betaalt op zijn beurt aan de eigenaars van de gebouwen154. 

 

Of Buda AGB het meest geschikte instrument is om enerzijds het patrimonium te 

beheren en anderzijds de artistieke visie rond het kunsteneiland te bewaken, blijft 

vooralsnog onduidelijk. Enkele actoren vragen zich luidop af waarom de stad, 

bijvoorbeeld de Directie Cultuur, deze (laatste) taak niet op zich kan nemen. Op die 

manier zou een meer democratische aansturing dan bij een AGB mogelijk blijven. 

Anderen vinden het op zijn minst merkwaardig dat hier niet het advies van jurist 

Lievens (i.c. de oprichting van een vzw) werd gevolg. De communicatie tussen het 

AGB en de stad wordt immers na één jaar als ondermaats bestempeld. Voorstanders 

van deze verzelfstandiging stellen dat het Buda-eiland juist gebaat is met enerzijds een 

externe aansturing die onder controle blijft van het Kortrijkse bestuur en anderzijds 

met een minder formeel en soepelere organisatie die vlot kan onderhandelen met 

private partners (vb. in functie van sponsorcontracten). 
 

“Er zal een Autonoom gemeentebedrijf worden opgericht die mee Buda en zijn infrastructuur 

zal opvolgen. Eigenlijk vinden het Buda Kunstencentrum, Limelight, Antigone,… het niet 

evident dat er wordt ingegrepen. Ze vrezen deels hun autonomie te verliezen.” (ambtenaar 

Kortrijk, 2007) 

“De Clerck wou een autonoom gemeentebedrijf. Ik denk dat hij lang heeft moeten zoeken naar 

een expert die zei dat zoiets de beste oplossing was. Maar uiteraard is het dat geworden, met 

hem als voorzitter.” (externe actor Kortrijk, 2008) 

“Nu moet een autonoom gemeentebedrijf opgericht worden voor het beheer. De constructie is  

wankel waarop het geheel staat. […] Het bepalen van de dotatie aan dat gemeentebedrijf en het 

verminderen van de democratische controle, zal dit verhaal niet vergemakkelijken.” (politicus 

Kortrijk, 2007) 

“Ik vind dat autonoom gemeentebedrijf zeer bureaucratisch. Is dat wel nodig?” (politicus 

Kortrijk, 2007) 

 

Naast de verbouwing van het pand Desmet-Dejaegere investeerde de stad afgelopen 

twee jaar ook in andere fysische ingrepen: de Kapucijnenstraat en Korte Kapucijnen-

straat werden heraangelegd en ingehuldigd eind oktober 2007, de plannen voor de 

                                                  
153 Buda AG kreeg rechtspersoonlijkheid op 18 juni 2007, toen de Raad van Bestuur werd opgericht. Vijf 

politieke vertegenwoordigers werden aangeduid: burgemeester Stefaan De Clerck (voorzitter), Christine 

Depuydt (CD&V), Jan Deweer (VB), Bart Caron (VL.Pro) en Elisabeth Van Damme (VLD). De 

deskundigen zijn Ronald Bastiaens, Liesbeth Decan en Dirk Vanderstede. Door het opnemen van een 

ministerfunctie kan Stefaan De Clerck echter niet meer aanblijven als voorzitter van dit autonoom 

gemeentebedrijf. 
154 De Budatoren en Budastallen zijn eigendom van de stad Kortrijk. De betalingen voor de Budascoop en 

de Budafabriek worden geregeld via een erfpachtconstructie met de respectievelijke eigenaars, de familie 

Bert (83.200 euro per jaar) en de zorggroep Heilig Hart. Tijdens het veldwerk bleef onduidelijk hoe 

bijvoorbeeld de Orangerie en de Secret Gardens hierbij zijn betrokken. 
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Oude Leieboorden worden parallel met het dossier van de Leiewerken verfijnd en 

uitgevoerd, in 2008 maakte de stad Kortrijk ook afspraken met het AGB Parkeerbedrijf 

en het AGB Stadsontwikkelingsbedrijf Kortrijk (SOK) over een mogelijke PPS-

constructie voor de bouw van een ondergrondse parking nabij de Broeltorens. 

Ondertussen worden ook de uitvoeringsplannen voor de aanleg van Budabeach en de 

Secret Gardens als verbindend patroon tot uitvoering gebracht. Zo is het de bedoeling 

dat in de zomermaanden juli en augustus 2009 het nieuwe park langs de rolkombaan 

voor het eerst wordt omgetoverd in een strand. De bezoekers van Budabeach worden 

ook bediend. Aan de voet van de nieuwe Collegebrug, een hangbrug voor fietsers en 

voetgangers, zal men immers een cafetaria en terras openen. Op de nieuwe en groene 

westelijke tip van het eiland overweegt men eveneens een horecazaak toe te laten.  

 

Zoals reeds gesteld evolueren de cijfers over kwaliteit en kwantiteit van de producties 

en over bezoekersaantallen in de goede richting. Uit de beleidsnota van Buda KC 

merken we afgelopen jaren een toename van het aantal kunstenaars in residentie (van 

79 in 2006 naar 95 in 2007), van het aantal activiteiten (van 1.072 in 2006 naar 1.958 in 

2007) en het aantal bezoekers (van 35.147 in 2006 naar 47.747 in 2007)155. De cijfers van 

2008 beloven nog beter te doen. Deze vzw focust op artistieke (co)producties, verzorgt 

een dagelijks aanbod van kwaliteitsvolle cinema, organiseert festivals (vb. ‘Fresh’, 

‘Kortrijk Congé’ en ‘NEXT’156), legt daarbij verbindingen met andere lokale, nationale 

en internationale organisaties, met de bedrijfswereld (vb. ‘Atelier 36’) en met 

universiteiten (vb. ‘Instituut voor Onderzoek in de Kunsten – KULeuven’ en 

‘Masteropleiding dramaturgie UGent’), maakt deel uit van internationale netwerken 

(vb. ‘Départs’, ‘APAP’ en ‘Circle Line’), etc. Buda KC is de belangrijkste, maar 

uiteraard niet de enige vzw die actief is op het eiland. De stad Kortrijk beschikt 

vooralsnog niet over een algemeen overzicht (inclusief cijfermateriaal). 
 

“Wie met kunsten bezig is, kent Buda. In Vlaanderen, maar ook daarbuiten.” (externe actor 

Kortrijk, 2008) 

 

 

                                                  
155 BUDA KUNSTENCENTRUM, o.c., 2008, p.2. 
156 NEXT was het eerste grensoverschrijdende festival dat zich inschreef in de Eurometropool Lille–

Kortrijk–Tournai (21 november tot 13 december 2008). 
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PROCESSEN:  

EEN ANALYSE VAN DE VORMING 

 
 

 

 

7.1.   INLEIDING: AFSTANDELIJK EN BETROKKEN 

 

In onze analyse komt eerst de procescomponent aan bod. Zoals aangegeven in het 

intermezzo zullen we eerst onze cases trachten te positioneren in het bredere Kortrijkse 

strategieveld. Dit vraagt een afbakening van het begrip ‘strategie’ en een analyse van 

dit strategieveld vanuit een ruimer perspectief. Na deze ‘afstandelijke’ beschouwing 

betrekken we onze analyse op de drie beschreven besluitvormingsprocessen van de 

stadsprojecten zelf. Per case en per fase gaan we na welke kenmerken de voortgang 

van de processen vertonen. In het bijzonder bekijken we vervolgens de impact en rol 

van enerzijds plannings- en projectinstrumenten1 en anderzijds exogene factoren. Na 

elk onderdeel van de analyse lijsten we de conclusies op. Deze conclusies kunnen 

betrekking hebben op zowel de empirische resultaten als op het incisiekader en het 

analytisch hulpmiddel ‘ID-2D-3D’ dat we hanteren. 

 

7.2.   INTERSTRATEGISCHE PROCESSEN IN HET KORTRIJKSE STRATEGIEVELD2  

 

Op basis van de resultaten van een breder, veeleer verkennend onderzoek dat we 

voerden naar het strategieveld in/van de stad Kortrijk (cf. hoofdstuk 5, deel 5.1), zijn 

we in staat een summiere analyse te maken met betrekking tot de positie en rol die 

stadsontwikkelingsprojecten hebben in de bredere strategieën van deze stad. In functie 

                                                  
1 Op deze schaal is de analyse betrokken op de formele plannen of instrumenten en vormt het 

besluitvormingsproces van het stadsproject nu het afstandelijke verhaal. 
2 Voor een eerste verkenning van het gegevensmateriaal: BLOCK, T., DE RYNCK, F., REYNAERT, H., 

STEYVERS, K., De ondraaglijke lichtheid van papier. Resultaten van een kwalitatief onderzoek naar 

strategische meerjarenplanning in de stad Kortrijk. In: REYNAERT, H., STEYVERS, K., BLOCK, T. (red.), 

Stijloefening of stratego? Strategische meerjarenplanning in Vlaamse gemeenten en provincies. Brugge: Vanden 

Broele, 2008, pp.42-47. 
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van deze analyse starten we met een afbakening van het complexe begrip ‘strategie’. 

We onderscheiden daarbij een ‘strategisch’ continuüm dat als heuristiek dient voor de 

toelichting van de stabiele, dragende en ingrijpende Kortrijkse strategieën zoals die 

naar voren kwamen uit ons verkennend onderzoek. Nadien positioneren we de drie 

stadsprojecten in dit strategieveld. Dit brengt ons bij een eerste belangrijke conclusie 

over het besluitvormingsproces: stadsprojecten kunnen we beschouwen als een soort 

kruispuntdossiers in allerlei interstrategische processen. 

 

7.2.1.   Strategieën in Kortrijk 

 ‘Strategie’ of ‘strategisch proces’: afbakening en reflectie 

 

In hoofdstuk 2 werd reeds duidelijk dat het begrip ‘strategie’ verschillende ladingen 

kan dekken. In elk geval dient een strategie telkens gekoppeld te worden aan een actor 

die een individu, groep of institutie kan zijn. Mintzberg volgend wensen wij het begrip 

‘strategie’ in onze analyse niet te beperken tot de weloverwogen praktijken of formeel 

vastgelegde plannen, maar wel te verruimen met zowel opkomende als uitgevoerde 

handelingspatronen3. Overigens kan een formeel plan moeilijk als een strategie worden 

bestempeld wanneer uit niets blijkt dat er inspanningen worden geleverd om het 

beoogde doel te realiseren. Ook willen we nog een constructivistisch element dat 

Weick naar voor schoof aan onze begripsomschrijving toevoegen, namelijk zingeving4. 

Een strategie hoeft niet bewust tot stand te komen, maar een minimum is wel dat na 

verloop van tijd de zin van het handelen wordt bepaald. Met andere woorden, niet 

alleen is een bepaalde vorm van handelen noodzakelijk, ook moeten deze handelingen 

worden geïnterpreteerd en moet er op z’n minst reflectie zijn over de handelingswijze 

en/of resultaten. Hiermee willen we vermijden dat alles – bijvoorbeeld ook onbewuste 

handelingen – het label ‘strategie’ kunnen dragen. Met een strategisch proces 

benadrukken we simpelweg de procescomponent van een strategie: de genese en 

evolutie van een strategie doorheen een reeks van besluiten. 

 

We stelden in ons onderzoek vast dat met dergelijke invulling het onmogelijk is een 

duidelijk onderscheid te maken tussen de begrippen ‘strategie’ en ‘beleid’ (cf. 

hoofdstuk 2, deel 2.3.3) waardoor ‘strategie’ als een containerbegrip kan worden 

beschouwd. Wel kunnen we een glijdend continuüm creëren met als kenmerk de mate 

waarin strategieën beschikken over een stabiel, dragend en ingrijpend karakter. Aan de 

ene kant vinden we dan strategieën die (nog) zweven, veeleer een labiel karakter 

hebben, niet geworteld zijn in de (stedelijke) organisatie, gedeeld worden door een 

beperkt aantal actoren en/of meestal betrekking hebben zowel op de korte termijn als 

op een zeer beperkt aantal dossiers, doelgroepen of domeinen. Aan de andere kant 

                                                  
3 Cf. hoofdstuk 2 (deel 2.3.3). MINTZBERG, H., AHLSTRAND, B., LAMPEL, J., Strategy Safari. A Guided 

Tour Through the Wilds of Strategic Managements (Op strategie-safari. Een rondleiding door de wildernis van 

strategisch management), Schiedam: Scriptum, 1999, pp.18-21. 
4 Cf. het ecologische model om lerend gedrag te beschrijven (hoofdstuk 2, deel 2.3.3). WEICK, K.E., The 

Social Psychology of Organizing. Second edition, New York, McGraw-Hill, 1979; MINTZBERG et al., o.c., 1999, 

pp.184-185. 
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bevinden zich de stabiele strategische lijnen die veeleer als een rode draad doorheen 

meerdere beslissingen binnen meerdere dossiers lopen, sterk ingrijpen op wat er in de 

stad gebeurt, vaak een zekere geschiedenis hebben en/of minder gebonden zijn aan een 

legislatuur. Dit onderscheid kunnen we toepassen op verschillende niveaus binnen de 

stedelijke organisatie en/of de stad. Verderop in deze analyse gaan we na of en hoe de 

door ons bestudeerde besluitvormingsprocessen passen binnen dit soort dragende en 

stabiele strategieën. 

Kortrijkse strategieën met een stabiel, dragend en ingrijpend karakter  

 

Uit ons onderzoek leiden wij af dat er in Kortrijk enkele stabiele, dragende en 

ingrijpende strategieën zijn af te bakenen op stadsniveau. Aan de hand van tientallen 

interviews met Kortrijkse actoren, studie van (beleids)documenten en de reconstructie 

van besluitvormingsprocessen stellen we vast dat dergelijke strategieën voornamelijk 

sinds de jaren ’80 en ’90 steeds meer vorm en inhoud kregen5. Zo kunnen we er niet 

omheen dat net, als in andere Vlaamse centrumsteden, ook in Kortrijk het 

opwaarderen van de publieke ruimte – voornamelijk in de binnenstad – sinds enkele 

decennia als een permanente opdracht van de stad wordt beschouwd. Hierbij 

verwijzen we in de eerste plaats naar de grootschalige fysiek-ruimtelijke stadsprojecten 

die centraal staan in dit proefschrift, maar ook naar de aanleg van de Grote Markt, de 

heraanleg van het winkelwandelgebied, de bouw van de parking aan de Veemarkt, 

enkele evoluties op Hoog Kortrijk, etc. Veel van deze stadsprojecten grijpen echter ook 

in op bepaalde mobiliteitsplannen van de stad wat dit specifieke beleid richting ‘ad 

hoc’ duwt. De stabiele strategie rond publieke ruimte moeten we ook koppelen aan de 

strategische en stedenbouwkundige lijnen die de Italiaanse urbanist Secchi begin jaren 

’90 uittekende (cf. hoofdstuk 5, deel 5.2.1). Naast de organisch gegroeide fysiek-

ruimtelijke oost-westas pleitte hij ook voor de (her)ontwikkeling van een noord-zuidas 

die verder reikt dan de binnenstad (cf. de evoluties op Hoog Kortrijk). Hierdoor zou de 

tegenstelling tussen de binnenstad en andere delen van de stad verdwijnen, waardoor 

nieuwe uitbouwmogelijkheden zich aandienen6. Opvallend is dat slechts enkele 

actoren dit plan aanwijzen als één van de voornaamste structurele dragers in Kortrijk, 

maar dit dan wel zeer essentieel achten voor de (ruimtelijke) ontwikkeling van de 

stad7. Diezelfde actoren vinden het overigens jammer dat de kennis van Secchi’s ideeën 

stilaan verloren gaat in de stedelijke organisatie.  

 

Een stabiele Kortrijkse strategie die verweven is met de hierboven vermelde strategie 

rond de publieke ruimte, betreft het versterken van ‘urban entrepreneurialism’ met een 

sterke nadruk op infrastructuur, ondernemen, creativiteit en kenniscompetitiviteit. 

                                                  
5 Concreet ging het om interviews waarin we peilden naar strategieën die als ‘dragend’ voor (de bredere 

organisatie van) de stad worden beschouwend en om analyses van besluiten en documenten waaruit we 

kunnen afleiden dat deze strategieën sinds geruime tijd ingrijpen op (de organisatie van) de stad, onder 

meer in de zin dat er financiële en personeelsmiddelen worden voor vrijgemaakt. 
6 DE BAERE, K., Het Kortrijk van Bernardo Secchi. In: Opbrouck, W., Van Rafelghem, G., Kortrijk in zeven 

dagen. De vernieuwing van een stad 1991 > 2006. Gent: Ludion, 2006, pp.38-39. 
7 Het masterplan van Secchi is één van de zeldzame vrij stabiele strategieën die ook aansluit bij het 

ordezoekende perspectief. Sterke creativiteit gekoppeld aan een goede methodiek (i.c. zich 

onderdompelen in de context) bewijst dus ook zijn waarde. 
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Meer nog dan bij de strategie rond publieke ruimte is het Kortrijkse bestuur hier 

afhankelijk van externe actoren (i.e. private ondernemingen en andere overheden)8. De 

stad wordt richting een post-industriële ontwikkeling geduwd en gaat daarbij bredere 

netwerken vormen, in hoofdzaak met een economisch doel. Zo wordt onder meer 

getracht om Kortrijk op de Europese kaart te plaatsen in een herschaalde politieke 

regionale geografie die ook het territorium van Rijsel in Frankrijk en Doornik omvat. 

‘Jumping of scales’ is overigens een proces dat opvallend aanwezig is in Kortrijk9. Zo 

werkt naast het Eurodistrict Rijsel bijvoorbeeld ook de schaal van de regio Leiedal 

sterk door op economische en andere dossiers. Denken we hier aan de cruciale rol van 

de intercommunale Leiedal (vb. inzake bedrijventerreinen), RESOC en de conferentie 

van burgemeesters. Bij verschillende Kortrijkse politici en ambtenaren leeft dit 

stadsoverstijgende idee via de concepten ‘glokale strategie’ en ‘rasterstad’10. In volgend 

hoofdstuk komen we op deze schaalkenmerken terug. In functie van externe 

profilering en als onderdeel van het streven naar een sterker ‘urban 

entrepreneurialism’ kunnen we ook vaststellen dat de slagzin ‘Kortrijk, stad van 

innovatie, creatie en design’ steeds meer in allerlei dossiers en projecten zijn intrede 

doet. Hoewel al vroeger aanwezig in enkele initiatieven en instellingen, werd deze 

strategie rond 2001 scherper geïntroduceerd door toenmalig burgemeester De Clerck. 

Kortrijk volgt hier een bredere trend11. De Kortrijkse slagzin lijkt zich voornamelijk te 

verankeren op regioniveau, vooralsnog minder binnen de stad en haar organisatie. 

 

In Kortrijk is er (nog) niet echt een stabiele, dragende en ingrijpende strategie die 

aansluit bij sociale doelstellingen. In formele documenten is er wel aandacht voor 

welzijn, burgerparticipatie, specifieke doelgroepen, etc., maar sociale bekommernissen 

wegen vooralsnog vrij zwak op vele Kortrijkse dossiers en beleidsdomeinen. Wel zit er 

heel wat potentie in initiatieven die het OCMW in samenwerking met enkele actoren 

van de stedelijke administratie heeft opgezet. Op het snijpunt van het ruimtelijke en 

het sociale zouden we op basis van strategische documenten (cf. hoofdstuk 5) en enkele 

interviews kunnen concluderen dat er zich in Kortrijk een stabiele en dragende 

strategie toespitst op de kwaliteit en kwantiteit van het woningaanbod en op de 

kwaliteit van de woonomgeving. De praktijk dwingt ons hier echter tot voorzichtig-

heid. Met uitzondering van enkele (interessante) woonprojecten en de oprichting van 

het autonoom gemeentebedrijf Woonregie eind jaren ’90 (in 2004 hervormd en 

omgedoopt tot Stedelijk Ontwikkelingsbedrijf Kortrijk)12, zien we immers relatief 

weinig inspanningen daartoe (i.c. inzake besteding middelen en personeel).  

                                                  
8 Mits een brede omschrijving van het concept zouden we beide strategieën dan ook kunnen beschouwen 

als belangrijke bouwstenen voor de beschrijving van een Kortrijks ‘Urban Regime’. 
9 Cf. hoofdstuk 1, deel 1.2.3. JONAS, A., The Scale Politics of Spatiality. In: Environment and Planning D: 

Society and Space, 1994, 12, 3, pp.257-264. 
10 Het concept ‘rasterstad’ werd uitgewerkt in het Witboek Stedenbeleid, een boek dat zich onder impuls 

van (voormalig) burgemeester De Clerck en stadssecretaris verspreidde in de stedelijke, maar 

voornamelijk ambtelijke organisatie. DE RYNCK, F. (Red.), Witboek Stedenbeleid. De eeuw van de stad. Over 

stadsrepublieken en rastersteden. Project Stedenbeleid, Brussel: Administratie Binnenlandse 

Aangelegenheden, Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, 2003. 
11 Florida’s theorieën over de creatieve klasse werkt blijkbaar inspirerend voor heel wat overheden, ook op 

lokaal vlak. FLORIDA, R., The rise of the creative class and how it’s transforming work, leisure, community and 

everyday life. New York, Basic Books, 2002, 434p. 
12 Cf. hoofdstuk 5 (deel 5.4.3) en hoofdstuk 8 (deel 8.2.4). 
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Een mix van strategieën 

 

Uit ons bredere, verkennende onderzoek leerden we ook dat de zogenaamde 

strategieën in Kortrijk zeer uitgebreid13 en heel divers zijn: formeel versus informeel, 

oud versus nieuw, stabiel en dragend versus labiel en zwevend (cf. supra), persoons-

gebonden versus breed gedragen (al dan niet met een ideologisch of politiek karakter), 

embryonaal versus grotendeels gerealiseerd, veeleer betrekking hebbend op korte 

termijn (bijvoorbeeld in functie van verkiezingen) versus inspelend op lange termijn 

(op zijn minst legislatuuroverschrijdend), op stadsniveau (afstemming met externe 

actoren) versus het niveau van het Kortrijkse stadsbestuur (interne afstemming), 

eng/verticaal (gebieds, sector- of doelgroepgebonden) versus breed/horizontaal 

(doelgroep-, gebieds- of domeinoverschrijdend), intern gericht versus extern gericht 

(vb. citymarketing), betrekking hebbend op beleid versus betrekking hebbend op 

beheer14, etc. Willen we een strategie omschrijven dan hebben we meestal meerdere 

van bovengestelde kenmerken nodig.  
 

Eén formele of informele overkoepelende strategie waarop alle andere strategieën zich 

enten is er echter niet. Dat is in tegenspraak met wat het normatieve management-

denken vaak voorschrijft. De afwezigheid van dergelijke strategie wordt ook ervaren 

door bijna alle actoren die werden geïnterviewd. De meeste Kortrijkse ambtenaren 

problematiseren dit ‘gebrek’, de meeste politici normaliseren dit gegeven. Net zoals bij 

de houding die Kortrijkse actoren hebben betreffende strategische planning (cf. 

hoofdstuk 5, deel 5.3.2) kunnen we de argumenten van de voorstanders vatten onder 

‘minder ad hoc werken en meer stroomlijnen’. De meeste politici wijzen op het 

veelzijdige en organische karakter van beleidsvoering. Wij vragen ons alvast af hoe 

zo’n overkoepelende strategie voor een stedelijke organisatie als Kortrijk er eventueel 

kan uitzien. We kunnen er ons voorlopig weinig bij voorstellen.  
 

Wel is het interessant om vast te stellen dat in Kortrijk een strategie zelden geïsoleerd 

staat. Strategieën lopen meestal door elkaar: de ene bouwt voort op de andere of zet 

zich juist af, de ene maakt deel uit van of is ingebed in de andere, de ene stuurt de 

andere, ze vallen bij tijden samen, etc. Deze vervlechting waarbij er sprake is van een 

zekere interdependentie die inhoudelijk en/of vormelijk bij de betrokken processen 

voor een verschil zorgt, vatten we onder de term ‘interstrategische processen’. Deze 

processen hoeven zich overigens niet per definitie te beperken tot strategieën van het 

Kortrijkse stadsbestuur, maar ook strategieën van bijvoorbeeld externe actoren (vb. 

economische netwerken) of bovenlokale overheden kunnen hier deel van uitmaken. 

 

                                                  
13 Bepaalde actoren hebben zelfs het gevoel dat het Kortrijkse stadsbestuur steeds meer strategieën moet 

(verder) ontwikkelen. Waar vroeger vooral werd gekeken naar de bestaande rollen en taken van het 

bestuur in een bepaalde sector of domein, zouden de verwachtingen nu veel hoger liggen: men gaat na 

wat het stadsbestuur allemaal zou kunnen doen in allerlei sectoren en domeinen. 
14 Met beheersstrategieën bedoelen we strategieën die voornamelijk verband houden met bedrijfs- of 

organisatiemanagement. Dit betreft strategieën inzake het resultaatgericht, gecoördineerd en efficiënt 

runnen van publieke organisaties als normale bedrijven en het leidinggeven aan deze complexe 

organisaties in een complexe context. Cf. NOORDEGRAAF, M., Management in het publieke domein. Issues, 

instituties en instrumenten. Bussum, Uitgeverij Coutinho, pp.97-100. In Kortrijk kunnen we de strategie 

rond ‘Domus’ hieronder plaatsen. Cf. hoofdstuk 5 (deel 5.3.1). 
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7.2.2.   Kortrijkse stadsprojecten en interstrategische processen 

Het hierboven geïntroduceerde concept ‘interstrategische processen’ lichten we hier 

verder toe door onze cases te positioneren in het Kortrijkse strategieveld.  

Ingebedde stadsprojecten  

 

De inplanting van een groot, modern winkelcomplex (vergezeld van een hippe 

woontoren en een Pandenfonds om de buurt op te waarderen), de bouw van 7 nieuwe 

bruggen meestal ontworpen door toparchitecten, de aanleg van een brede 

wandelboulevard, de afwerking met designverlichting en -straatmeubilair, de poging 

om het wegkwijnende Buda-eiland om te vormen tot een centrum voor hedendaagse 

creatie en kunsten, de aanleg van ‘Secret Gardens’ en een Budabeach, etc. passen 

binnen de hierboven beschreven dragende en stabiele Kortrijkse strategieën inzake het 

opwaarderen van de publieke ruimte (inclusief de stedenbouwkundige lijnen van 

Secchi)15 en het ‘urban entrepreneurialism’ (inclusief de slagzin inzake innovatie, 

creatie en design). Met deze strategieën – dus ook met de drie stadsontwikkelingen die 

centraal staan in ons onderzoek – tracht de stad Kortrijk zich te profileren en te 

herpositioneren in een interstedelijke competitie waarbij steden onder meer extra 

kapitaal trachten aan te trekken van private investeerders en meer gegoede inwoners, 

toeristen en consumenten. De meeste trends en kenmerken beschreven in hoofdstuk 1 

inzake ‘entrepreneurial cities/landscapes’, ‘glocalisation’, ‘glurbanisation’ en de 

transformaties naar ‘profitable places’ via duidelijk zichtbare fysiek-ruimtelijke 

ingrepen16, zijn dan ook toepasbaar op deze West-Vlaamse stad. Een overvloed aan 

vacante industriële sites17 en (stilaan) verloederde straten in de binnenstad vormden 

alvast een trigger voor een soort Kortrijkse ‘urban renaissance’. Ook het Vlaamse en 

Europese stedenbeleid duwen sinds begin deze eeuw steden meer en meer in deze 

richting18. Enkele Kortrijkse politici en leidende ambtenaren ontkennen deze evoluties 

en vaststellingen niet, maar zoeken nog vaak naar manieren om hiermee om te gaan, 

voornamelijk in het licht van sociale bekommernissen die niet zelden naar de 

achtergrond verdwijnen in dergelijke interstedelijke competitie (vb. gentrificatie, cf. 

                                                  
15 Zowel de Leiewerken en het Buda-eiland (de Leie is ook de basis van de oost-westas) als de locatie van 

het winkelcomplex ‘K in Kortrijk’ liggen op de noord-zuidas die de Italiaanse stedenbouwkundige 

Bernardo Secchi naar voor schoof. 
16 Cf. hoofdstuk 1 (deel 1.1). HARVEY, D., From Managerialism to Entrepreneurialism: the Transformation 

in Urban Governance in Late Capitalism., Geografiska Annaler Series B, Human Geography, 1989, 71, 1, pp.3-

17; JESSOP, B., SUM, N., The Entrepreneurial City in Action: Hong Kong’s Emerging Strategies in and for 

(Inter-)Urban Competition. In: Urban Studies, 2000, 37, 12, pp.2290-2315; SWYNGEDOUW, E., 

Globalisation or ‘Glocalisation’? Networks, Territories and Rescaling. In: Cambridge Review of International 

Affairs, 2004, 17, 1, p. 25; BRENNER, N., Globalisation as Reterritorialisation: The Rescaling of Urban 

Governance in the European Union. In: Urban Studies, 2004, 36, 3, pp.431–451. 
17 DE MEULDER, B., Buda-eiland, Kortrijk als work in progress. Twaalpuntenkroniek van een 

stadsproject. In: BOUDRY, L., LOECKX, A., VAN DEN BROUCK, J. e.a., Inzet / Opzet / Voorzet. 

Stadsprojecten in Vlaanderen. Antwerpen – Apeldoorn, Garant, 2006, p.54. 
18 Cf. Vlaamse Regeringsverklaring 1999, Beleidsnota Stedenbeleid 2000-2004 van Minister Anciaux, de 

evolutie van het Sociaal Impulsfonds naar het Stedenfonds. Meer duiding hieromtrent, cf. LOOPMANS, 

M., UITERMARK, J., DE MAESSCHALCK, F., Against all odds: politics of scale and the genesis of an 

urban policy in Flanders. In: Belgeo, 2, pp.243-258.  
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hoofdstuk 1, deel 1.1). Het begrip ‘urban entrepreneuralism’ dekt wel een vrij brede 

lading. In de literatuur maakt men doorgaans het onderscheid tussen direct op de 

economische infrastructuur en productie gerichte structurele maatregelen en hun meer 

afgeleide, indirecte culturele tegenhangers die een klimaat van openheid en het 

aantrekken van een creatieve, ondernemende klasse als voorwaarde zien om de eigen 

positie in de interstedelijke competitie te verzekeren19. Beide hebben verschillende 

ruimtelijke verschijningsvormen met mogelijke uitlopers naar stadsprojecten. In het 

eerste geval zal bijvoorbeeld de nadruk worden gelegd op het vrijmaken van 

industrieruimte of de creatie van mobiliteitsinfrastructuur, mogelijk ten kosten van 

groenvoorzieningen en woonaanbod. In het tweede geval zal de nadruk sterker op 

deze laatste maatregelen komen te liggen. Uit de casebeschrijvingen in hoofdstuk 6 

kunnen we afleiden dat de case rond het winkelcomplex Foruminvest vooral op dat 

eerste doel lijkt geënt terwijl die van Buda Kunsteneiland neigt naar de tweede variant. 

De Leiewerken situeren zich veeleer tussen beide (de voedingsbodem was structureel, 

de stedelijke vertaling legt meer nadruk op de afgeleide culturele aspecten voor 

Kortrijk). We nemen dit onderscheid verder mee. 

 

Stadsontwikkelingsprojecten kunnen ook nog op een andere manier ingebed zijn in of 

deel uitmaken van meer algemene strategische besluitvormingsprocessen. Zo kunnen 

we de case van de Leiewerken beschouwen als een typevoorbeeld van een indirecte 

strategie of van ‘strategische besluitvorming binnen strategische besluitvorming’. Op 

het meest algemene niveau zien we hier immers een Europees besluit dat door de 

Belgische staat (en later door de Vlaamse overheid) wordt ondersteund en dat de stad 

Kortrijk moet ondergaan. We zouden de Leiewerken dus ook als één van de vele 

operationalisaties kunnen beschouwen van bovenlokale besluiten en strategieën om 

een netwerk te realiseren voor schepen tot 1.350 ton20. Hoe en waarom een halve eeuw 

geleden de Europese en Belgische overheden hebben besloten om bredere vaarroutes 

te voorzien (onder meer doorheen Kortrijk), werd niet uitvoerig onderzocht (cf. infra, 

deel 7.3.2) maar past op zijn beurt opnieuw in een amalgaam van strategieën en 

besluitvormingsprocessen. Allicht speelt het streven naar economische groei hier de 

grootste rol (bij de Leie ook het overstromingsgevaar). Min of meer eenzelfde 

mechanisme stellen we vast bij het project rond het winkelcomplex ‘K in Kortrijk’. De 

Nederlandse investeringsmaatschappij Foruminvest realiseerde reeds en ontwikkelt 

momenteel vanuit hun programma ‘Winnende steden’ talrijke winkel- en 

recreatiecentra in Europese steden. Het complex ‘K in Kortrijk’ zouden we met andere 

woorden ook hier kunnen herleiden tot één van de tientallen operationalisaties van 

Foruminvest’s programma. Dergelijk interstrategisch verhaal is minder van toepassing 

op het stadsproject Buda Kunsteneiland. 

 

Hoe de stadsprojecten worden gesitueerd binnen de belangen en strategieën van de 

‘focal actor’ komt in volgend hoofdstuk aan bod. 

                                                  
19 HARVEY, o.c. , 1989; FLORIDA, o.c., 2002. 
20 Het recentere Seine-Schelde project zal uiteindelijk geen ingrijpende gevolgen hebben voor de stad 

Kortrijk aangezien al rekening is gehouden met onder meer de brughoogte voor schepen tot 4.400 ton. Wel 

is een nieuw milieueffectenrapport (MER) nodig om effectief de werken – i.c. baggerwerken – aan te 

vatten in de Kortrijkse binnenstad. 
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Sturende stadsprojecten  

 

Doorheen de reconstructie van de besluitvorming bij de drie stadsprojecten valt ook op 

dat stadsprojecten cruciale en minder cruciale strategieën of besluiten voor/van de stad 

kunnen bijsturen. Meest opvallend is hier hoe (ideeën omtrent) het stadsproject ‘K in 

Kortrijk’ de oorspronkelijke bestaande strategie om zacht in te grijpen in de 

commerciële binnenstad compleet omgooide. Niet alleen het Kortrijkse stadsbestuur is 

genoodzaakt zijn globale visie en strategie hieromtrent te herzien21, ook zogenaamde 

‘derden’ konden hun plannen aanpassen of weggooien: vele lokale handelaars moesten 

verhuizen, promotoren die in het gebied actief waren stuurden uit noodzaak hun 

aanpak grondig bij (i.c. gronden verkopen, instappen in het grootschalige stadsproject 

en/of zich beperken tot kleinschalige en gerichte projecten), de mobiliteitsplannen van 

de stedelijke administratie werden overhoop gehaald, de vervoersmaatschappij De Lijn 

moet zijn lijnen herzien, de zusters van O.L.V. van Bijstand verhuisden naar een 

andere locatie, de focus van de Woonregie kende in de loop van en mede door het 

project van Foruminvest een hele evolutie22, etc. Ook het project van de Leiewerken 

werkt(e) sturend voor andere strategische besluitvormingsprocessen. Zo zorgde de 

Westelijke Ringbrug voor een nieuw traject van de Kortrijkse ring waardoor de site van 

het goederenstation een interessante plek werd voor een nieuw stadsdeel van 7 

hectare, namelijk Kortrijk Weide. Ook op andere plaatsen zal de verkeerscirculatie er 

anders uitzien. De ontwikkelingen rond het stadsproject Buda Kunsteneiland zorgden 

onder meer voor een drastische inkrimping van de uitbreidingsplannen van de 

Zorggroep Heilig Hart.  
 

7.2.3.   Voorlopige stilstand: stadsprojecten als kruispuntdossiers 

Samengevat kunnen we stadsprojecten beschouwen als kruispuntdossiers in een 

kluwen van multipele strategische processen die in de stad aanwezig zijn. Enerzijds 

zijn deze projecten ingebed in verschillende strategische plannen en/of veeleer 

impliciete (meestal dragende en stabiele) strategieën, anderzijds sturen ze ook talrijke 

plannen en processen. Niet zelden grijpen ze tezelfdertijd op elkaar in. Stadsprojecten 

zijn dan tegelijk en gedeeltelijk gevolg en oorzaak (of hefboom) van expliciete of 

impliciete strategische processen. Uit onze cases leiden we ook af dat hoe ingrijpender 

de projecten op zich zijn voor de stad (incl. gerichter op economische infrastructuur), 

hoe sterker hun (neven)effecten doorwerken in andere dossiers en processen. De 

sturende kracht van het project Buda Kunsteneiland is daarom vooralsnog vrij beperkt.  

  

Een bijzondere vorm van interstrategische processen betreft deze waar besluit-

vormingsprocessen van verschillende stadsprojecten op elkaar ingrijpen. Zo wordt het 

project Buda Kunsteneiland uitgedaagd of belaagd door de Leiewerken. Deze werken 

zuigen het eiland immers dichter naar de binnenstad en bezorgen het eiland 

                                                  
21 Uit lectuur van beleidsdocumenten en uit enkele interviews blijkt dat - naast het stadsproject zelf en 

enkele aanverwante besluiten (vb. inzake BID) - een nieuwe en meer globale strategie of een duidelijke 

visie op het gebied van winkelen in de binnenstad vooralsnog ontbreken. 
22 Namelijk van ‘wonen boven winkels’ over ‘leegstand aanpakken’ tot ‘bemiddelen bij ingrijpende 

multifunctionele stadsprojecten’ (cf. hoofdstuk 5, deel 5.4.3). 
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tegelijkertijd landaanwinst. Verschillende onderdelen van beide dossiers worden dan 

ook aan elkaar gekoppeld. Verbanden zien we ook bij de Leiewerken en het project 

‘Kortrijk Weide’, bij het project ‘K in Kortrijk’ en het Masterplan Spoorweglaan, bij het 

project Buda Kunsteneiland en het fusieziekenhuis op Hoog-Kortrijk, etc. 
 

Een analyses van de besluitvorming bij een stadsproject vraagt volgens ons een 

interstrategische benadering in die zin dat een besluitvormingsproces niet op zich 

staat, maar telkens is verweven met talrijke andere processen die verschillen vertonen 

naar strategisch karakter23. Grenzen tussen processen zijn daarbij niet zelden dun of 

vaag. Dit vraagt om een aanpassing van ons incisiekader. We gingen er wel van uit dat 

de besluitvorming bij stadsprojecten dient ingebed te worden in stabiele en dragende 

strategieën van de stad, maar hadden minder oog voor het sturende karakter dat 

stadsprojecten eveneens (kunnen) bezitten. Met andere woorden, we verruimen de 

insnijding van de procescomponent en stellen voor om in toekomstig onderzoek naar 

besluitvorming bij stadsprojecten telkens de sterkte van de projecten te bepalen als 

interstrategisch kruispuntdossier. Hierbij gaat aandacht naar de inbedding van 

stadsprojecten in (stabiele en dragende) strategieën, hun sturende capaciteiten voor 

andere strategische processen en de vervlechting hiertussen. 
  

7.3.   DE VOORTGANG VAN HET BESLUITVORMINGSPROCES  

7.3.1.   Gefaseerd, stapsgewijs en/of door samenvallende stromen 

In dit onderdeel maken we insnijdingen in ons empirisch materiaal met betrekking tot 

de voortgang van het besluitvormingsproces. Concreet betreft het een analyse van elke 

case naar kenmerken die we samenvatten in tabel 7.1. We trachten met andere 

woorden na te gaan waar, wanneer en in welke mate de in hoofdstuk 6 beschreven 

processen aansluiten bij de in hoofdstuk 2 beschreven theorieën. In functie van deze 

analyse vatten we de cases vooreerst samen in een heuristisch overzicht (cf. tabel 7.2). 
 

                                                Tabel 7.1: Overzicht insnijdingen inzake voortgang besluitvormingsproces 
 

Kenmerken voortgang proces  

te typeren als: 

Aansluitende theoretische kaders 

toegelicht in hoofdstuk 2 

1 gefaseerd en causaal cf. ordezoekende benaderingen 

 

2a incrementeel cf. Lindblom’s disjointed incrementalism,  Etzioni’s 

mixed scanning en Quinn’s logical incrementalisme   

2b een kluwen van reeksen 

beslissingen in ronden 

cf. Teisman’s rondenmodel  

2c een permanente wisselwerking 

tussen denken en doen  

cf. Mintzberg’s leerschool (al doende leren) 

3 een samenvloeien van 

verschillende stromen 

 

cf. ‘garbage can theory’ van Cohen, March & Olson,  

Kingdon’s policy window theory, en ‘punctuated 

equilibrium theory’ van Baumgartner & Jones 

 

                                                  
23 Afhankelijk van de schaal waarop we het proces plaatsen, kan iets als veeleer strategisch of als 

operationeel worden gezien. 
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Zoals al enkele malen aangegeven maken we gebruik van het hulpmiddel ‘ID-2D-3D’ 

om per fase insnijdingen te maken. In bovenstaande overzichtstabel splitsten we dan 

ook per case het besluitvormingsproces op in drie algemene delen. De belangrijkste 

beslissingen, strategische processen, gebeurtenissen en exogene factoren situeerden we 

telkens puntsgewijs in één van deze drie delen.  

 

De overgangen die we maakten tussen de verschillende fasen – respectievelijk de 

‘reïficatie’ van het ID24 en de fysieke aanvang van de werken – zijn echter mogelijks 

relatief of irrelevant en zullen dan ook ter discussie staan in onze analyse. In de 

conclusies met betrekking tot de resultaten van dit hoofdstuk reflecteren we onder 

meer over deze indeling. 

 

7.3.2.   Van voedingsbodem en kiemen naar ID 

Het winkelcomplex ‘K in Kortrijk’ 

 

Uit de reconstructie van de besluitvorming rond het project ‘K in Kortrijk’ blijkt dat het 

Kortrijkse stadsbestuur en de Nederlandse investeringsmaatschappij Foruminvest hier 

de dominante actoren zijn. Bij de analyse van de machtscomponent bespreken we hun 

gedrag en impact gedetailleerd. Schrijven dat het Kortrijkse stadsbestuur tussen begin 

jaren ’70 en eind jaren ‘90 geen strategische besluiten nam inzake het binnenstedelijk 

winkelgebied, hangt af of ‘niet ingrijpen’ als een bewust besluit of bewuste strategie 

moet worden beschouwd (cf. supra, deel 7.2.1). Hoe dan ook, de stad teerde op het 

succes van de jaren ’60. Toen de concurrentie vanuit andere steden (vb. Roeselare en 

Rijsel) en gemeenten (vb. shoppingcentra in Kuurne, Auchan en Vichte) sterk toenam, 

bleef Kortrijk achter met schaarse grote panden, leegstaande winkelruimten en 

ontbrekende winkelketens. Meer en meer werd dit als een probleem ingeschat. Het 

Kortrijkse stadsbestuur besloot voornamelijk tot enkele acties wanneer de Vlaamse 

overheid – dus een andere schaal – eind jaren ’90 strategische lijnen uitzette inzake de 

vernieuwing van stadskernen en binnenstedelijke centra (cf. het Mercuriusplan). Zo 

werden de winkelwandelstraten gerenoveerd en richtte het stadsbestuur het autonoom 

gemeentebedrijf Woonregie op dat vanaf dan het beleid van de stad rond deze 

materies bepaalde en uitvoerde. Stapsgewijs en inspelend op opportuniteiten werden 

her en der in de binnenstad – meestal in de omgeving van het commerciële gebied – 

initiatieven gelanceerd en uitgewerkt. Dit proces had toen veeleer een incrementeel en 

ongestructureerd karakter, hoewel sommige van deze initiatieven op zich kunnen 

worden getypeerd door een gefaseerde en rationele aanpak. Denken we hier aan het 

Masterplan Spoorweglaan opgemaakt door het studiebureau Nero. 

 

Toen de middelbare school O.L.V. van Bijstand leeg kwam te staan, dreigde een 

gevaarlijke stadskanker in de commerciële binnenstad. De Kortrijkse Woonregie 

opteerde op basis van een studie van Meertens & Steffens en in de lijn van het 

Mercuriusplan opnieuw voor zachte ingrepen in het stadsweefsel om met dit probleem 

                                                  
24 Hiermee bedoelen we het op een bepaald moment als een concreet aanwijsbaar gegeven beschouwen 

van het ID, zijnde een (geconstrueerde) abstractie. We doen dit echter louter in functie van de analyse. 
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om te gaan. De keuze om hieromtrent een wedstrijd te organiseren had verregaande 

gevolgen. Betrokken actoren zagen dit als een ‘policy window’25. De wedstrijd werd 

immers onvoorzien een belangrijk beslissingsmoment waarop problemen en een niet 

verwachte oplossing samenvielen. Eén van de vier deelnemers, de Nederlandse 

investeringsmaatschappij Foruminvest, kon op basis van jarenlange internationale 

ervaring, het intuïtief aanvoelen van een Kortrijkse hooggeplaatste medewerker en 

uitgebreid voorbereidend studiewerk in de stad Kortrijk de jury overtuigen een 

koerswijziging door te voeren: geen zachte ingrepen, maar een drastische aanpak. De 

hele site moet nagenoeg worden platgegooid en daarop dient een grootschalig 

winkelcomplex te verrijzen dat voldoet aan de wensen van de grote winkelketens. Dat 

decennialang quasi niets is gedaan aan het winkelgebied en het handelsapparaat, men 

nauwelijks mee evolueerde met commerciële trends (zoals straten ophangen aan grote 

ketens), het winkelgebied commercieel tanende is, een zachte, planmatige aanpak 

weinig succes blijkt te hebben in de Kortrijkse binnenstad (vb. Overbekeplein en 

Masterplan Spoorweglaan) en een grote gunstig gelegen site vrijkomt, maakt dergelijke 

strategische keuze uit de verschillende aangeboden alternatieven wellicht meer voor 

de hand liggend. 

 

De inzichten uit het ‘punctuated equilibrium’ model van Baumgartner & Jones zijn 

bruikbaar in de analyse van deze fase26. Na een periode waarin een ‘partieel 

equilibrium’ heerst en een aaneenschakeling van lichte ingrepen de commerciële 

binnenstad op een incrementele manier wijzigt, is op een vrij onvoorspelbaar moment 

ruimte voor een drastische verandering. Deze laatste periode noemt men een 

‘punctuation’ of ‘disequilibrium’ wat grotendeels overeenkomt met Kingdom’s ‘policy 

window’. De keuze is echter geen resultaat van een ‘vuilnisbakbesluitvorming’27, maar 

gebeurde vrij weloverwogen, niet in het minst op basis van de argumenten van 

Foruminvest. Voortgaand op de theorie van Baumgartner & Jones mogen we na de 

realisatie van het winkelcomplex opnieuw een relatief stabiele periode verwachten met 

kleine, stapsgewijze veranderingen. 

De Leiewerken 

 

Zoals in dit proefschrift reeds enkele malen toegelicht past het project Leiewerken in 

een breder verhaal. Zonder de beslissing van de CEMT om een netwerk voor schepen 

tot 1.350 ton te ontwikkelen en zonder de beslissing van de Belgische staat om na de 

watersnood in 1965 en 1966 de Leie aan dat netwerk toe te voegen, was er in Kortrijk 

allicht geen sprake van een stadsproject op dergelijke schaal. De besluitvorming om de 

Leie te herkalibreren langs het bestaande tracé gebeurde eertijds in een subtiel 

samenspel van lokale en vooral bovenlokale figuren. Onze focus ligt echter op het 

‘stadsproject Leiewerken’ in de zin van een herprofilering van het stadsbeeld. In onze 

                                                  
25 Cf. Kingdom’s theorie (hoofdstuk 2, deel 2.3.4). KINGDOM, J.W., Agendas, alternatives and public policies. 

Boston: Little, Brown and Company, 1984. 
26 Cf. hoofdstuk 2 (deel 2.3.4). BAUMGARTNER, F.R., JONES, B.D. Agendas and Instability in American 

Politics. Chicago: University of Chicago Press, 1993.  
27 Cf. hoofdstuk 2 (deel 2.3.4). COHEN, M.D., MARCH, J.G., OLSEN, J.P., A garbage can model of 

organizational choice. In: Administrative Science Quarterly, 1972, 17, pp.1-25. 
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analyse focussen we dan ook op de handelingen en verhoudingen van Kortrijkse 

actoren met betrekking tot de ingrijpende en ‘opgedrongen’ beslissing om de Leie in 

hun binnenstad te verbreden, te verdiepen en recht te trekken.  

 

De evolutie van ‘de Leiewerken als opgedrongen noodzakelijke kwaad’ naar ‘de 

Leiewerken als stedenbouwkundige opportuniteit’ laat zich kenmerken door een 

aaneenschakeling van stapsgewijze beslissingen die sterk verweven blijven met het 

bredere verhaal. Dit incrementele proces zouden we kunnen opdelen in ronden omdat 

tal van actoren en hun strategieën hier een rol spelen. Teisman’s model volgend 

hangen we deze ronden dan op aan ‘cruciale beslissingen’28 zoals de eerste 

projectplannen uit 1975 en 1983 opgemaakt door het ministerie van Openbare Werken, 

het tegenvoorstel van professor Lemaire op vraag van het Kortrijkse stadsbestuur, het 

eerste protocol van 1985 waarin onder meer compensaties als pasmunt voor de hinder 

formeel werden vastgelegd en het aanvullend protocol van 1988. Tussen deze 

momenten zien we telkens (aanvankelijk zeer scherpe) discussies tussen de 

protagonisten inzake esthetische en stedenbouwkundige aspecten en/of de aantasting 

van het bestaande stadsweefsel29. Het dossier zit in een impasse. Pas wanneer enkele 

creatieve technici onverenigbare strategieën en doelen weten te vervlechten ontstaat 

een kantelmoment. Hieraan hangen we de laatste ronde van deze fase op. Deze 

technici gingen immers meer en meer pleiten om de Leiewerken aan te grijpen als een 

opportuniteit om het beeld van de Kortrijkse binnenstad omhoog te tillen door 

innovatieve en kwaliteitsvolle realisaties over en langs de Leie. In een voorziene studie 

rond het stedenbouwkundig herstel werden deze informeel gegroeide ideeën in 1992 

uitgewerkt door Leiedal, een intercommunale die de meerwaarde inzag van een 

kwaliteitsvolle publieke ruimte en regelmatig de stad Kortrijk via andere initiatieven 

overtuigde om een beroep te doen op internationale en gerenommeerde architecten en 

stedenbouwkundigen30.  

Buda Kunsteneiland 

 

Kiemen voor het idee liggen voornamelijk bij de zoekende en infrastructuurvragende 

Kortrijkse kunstscène van bijna 30 jaar terug. Kortrijk was inzake kunst en cultuur toen 

een zeer traditionele stad en de focus lag grotendeels op gemeenschapsvorming en 

cultuurspreiding. Langzamerhand verminderde om tal van redenen – niet in het minst 

omwille van de toenemende interstedelijke competitie (cf. supra, deel 7.2.2)31 – de 

weerstand tegen de alternatieve culturele scène in Kortrijk. Zo nam het overleg tussen 

culturele organisaties en Kortrijkse ambtenaren eind jaren ’80 duidelijk toe. Enkele 

                                                  
28 ‘Cruciale beslissingen’ zijn beslissingen waarnaar actoren regelmatig verwijzen, “ongeacht of dit met een 

positieve of negatieve connotatie gebeurt”. TEISMAN, G., Complexe besluitvorming, een pluricentrisch perspektief 

op besluitvorming over ruimtelijke investeringen (proefschrift), Rotterdam: Erasmus Universiteit, 1992, pp.132-

133. 
29 Aanvankelijk focuste het besluitvormingsproces op het bovenlokale niveau zich op het ‘technische’ 

rechttrekken, verbreden en verdiepen van de Leie, en niet op stedenbouwkundige aspecten. 
30 Cf. hoofdstuk 5 (deel 5.5.5). 
31 Ook het feit dat de reeds bestaande ontmoetingscentra (OC) en cultuurcentra (CC) zorgden voor een 

voldoende grote aandacht voor cultuurspreiding en gemeenschapsvorming, gaf ruimte aan het 

alternatieve verhaal. 
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problemen en opportuniteiten die opdoken bleken uiteindelijk interessante ‘policy 

windows’ voor de professionele kunstensector. Zo besloot het Kortrijkse stadsbestuur 

om de robuuste Tacktoren op het Buda-eiland te verbouwen tot een productietoren. 

Het vrijplaatskarakter van dit ‘terrain vague’ sprak de kunstenaars reeds geruime tijd 

aan. In de jaren ’90 volgden renovaties van andere panden en culturele gebouwen (vb. 

stedelijk Broelmuseum, inclusief de Orangerie). De sluiting van de Pentascoop en de 

aanvang van de Leiewerken in de tweede helft van de jaren ’90 blijken achteraf ook 

cruciaal voor deze case, maar werden door de betrokken actoren toen niet beschouwd 

als een ‘policy window’ om een breed stadsproject te ontwikkelen. 

 

Het ID32 voor het stadsproject Buda Kunsteneiland schrijven we toe aan de kunst- en 

cultuurminnende Stefaan De Clerck die eind 2000 de gemeenteraadsverkiezingen won 

en burgemeester van Kortrijk werd. Nochtans zou de urbanist Secchi reeds midden 

jaren ’90 hebben geopperd om op het Buda-eiland – liggend op ‘zijn’ noord-zuidas – 

iets cultureels te doen. Een echt gevolg werd aan dit idee toen niet gegeven, maar het 

toont wel aan dat het niet evident (of mogelijk) is te bepalen waar een idee voor het 

eerst opduikt. Hoe dan ook maakte het sluimerende gegeven rond het kunsteneiland 

eind 2001, begin 2002 enkele kwalitatieve sprongen voorwaarts. Onder sterke impuls 

van De Clerck werden tal van zaken en dossiers opgepikt, verweven, gebundeld en 

gestimuleerd.  
 

Kortom, ook de genese van dit stadsproject is te typeren als een ongefaseerde keten 

van beslissingen waarbij geleidelijk aan vooruitgang wordt geboekt en betrokken 

actoren regelmatig inspelen op problemen en opportuniteiten die zich al dan niet 

verwacht aandienen. Het idee om van het Buda-eiland een kunsteneiland te maken 

kent een vrij lange voorgeschiedenis waarin de kunstensector een belangrijke rol 

speelt. Stapsgewijs groeide de concentratie aan creatieve elementen op het eiland 

waarna De Clerck eind 2001, begin 2002 een sprong waagt door verdergaande 

koppelingen te maken waarbij de grote contouren van het ID rond Buda 

Kunsteneiland voor het eerst duidelijk worden. 

 

7.3.3.   Van ID naar 2D: het vage verbindingsstuk 

Het winkelcomplex ‘K in Kortrijk’ 

 

Om het idee van Foruminvest en de beslissing van de jury – zijnde een drastische 

ingreep in de commerciële binnenstad – verder uit te werken en om het (fragiele) 

compromis dat groeide niet te schaden, opteerden de directe betrokkenen om weinig 

ruchtbaarheid te geven aan deze ontwikkelingen. Zo werd vanuit de stad gehandeld 

via het autonome gemeentebedrijf Woonregie (later ‘Stedelijke Ontwikkelingsbedrijf 

Kortrijk’) wat voor een snellere en soepelere besluitvorming zorgde33. We zouden deze 

fase dan ook in een beperkt aantal, relatief snel op elkaar volgende beslissingsronden 

kunnen indelen en samenvatten. Reeds enkele weken nadat de jury haar verslag had 

                                                  
32 Met de letters ID bedoelen we ideeën waaraan een gevolg wordt gegeven (cf. hoofdstuk 1, deel 1.3.2). 
33 In hoofdstuk 8 lichten we dit meer in detail toe (cf. deel 8.2.4). 
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uitgebracht sloten de stad Kortrijk, de Woonregie, de zustergemeenschap, de vzw 

Heilig Hart en Foruminvest een intentieovereenkomst. De grote contouren van het 

project (onder meer de maximale ruimte voor winkels en de minimumruimte voor 

woongelegenheden) en belangrijke randvoorwaarden (vb. inzake architectuur) werden 

in deze overeenkomst vastgelegd. Anders dan bij de twee andere cases is dat het hier 

in wezen over één grote realisatie gaat (of twee realisaties indien we de design-

woontoren loskoppelen van het winkelcomplex). Het project staat of valt grotendeels 

met de (volledige) uitvoering, wat bij de andere cases enigszins anders ligt. Toch zien 

we ook in de case rond ‘K in Kortrijk’ nog enkele beslissingsronden. Het project nam 

immers nog grotere proporties aan toen werd beslist dat Foruminvest bijkomende 

interessant gelegen panden kon kopen van het autonome gemeentebedrijf en van 

private partners. Foruminvest wikte en woog de verschillende alternatieven 

nauwgezet en besloot het project te vergroten. De architecten pasten noodgedwongen 

hun plannen aan en nieuwe afspraken tussen de actoren werden gebundeld en formeel 

vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst. Vanaf dan werd het proces 

opengetrokken door een bredere communicatie over het project en door er ook andere 

politieke, ambtelijke en private actoren bij te betrekken. Dit had echter nog nauwelijks 

een impact op de voortgang en inhoud van het stadsproject. De toekenning van 

subsidies uit het stadsvernieuwingsfonds betekende in wezen een lichte stimulans, 

maar geen cruciale hefboom of aanzet tot een verdichtingsmoment zoals bij andere 

stadsprojecten vaak het geval is (cf. project Buda Kunsteneiland). Na een lichte 

aanpassing van de bouwvergunning en het op punt stellen va de uitvoeringsplannen 

konden de geselecteerde aannemers de werken effectief aanvatten. 

 

Kortom, op 3,5 jaar tijd groeide het ID – een dossier dat moeilijk op te splitsen valt – 

zonder noemenswaardige hindernissen en in enkele stappen uit tot concrete plannen 

klaar voor uitvoering (2D). Gegeven het ingrijpende karakter van voorliggend 

stadsproject kunnen we dan ook moeilijk spreken van een trage, grillige en 

incrementele besluitvorming. We durven hier zelfs gewagen van een vrij gefaseerd en 

gecontroleerd proces, zij het dat er niet echt sprake is van één afgebakend 

beslissingsmoment bij dit vrij afgebakende project. 

De Leiewerken 

 

Door de informele contacten tussen technici onderling en door de studie(s) van Leiedal 

verdween de impasse tussen de bouwheer, zijnde de Vlaamse overheid, en de stad 

Kortrijk. Na lang getalm moesten ingenieurs van AWZ vervolgens onder tijdsdruk de 

concrete ontwerpplannen voor de verschillende onderdelen van dit dossier, in het 

bijzonder de 7 bruggen, opmaken en verfijnen. Bij de Leiewerken spreken we dan ook 

beter over dossiers, in meervoud. Een beslissingsmoment om deze werken effectief op 

te starten bleek immers plots snel te komen waardoor de oplossingen die beschikbaar 

waren op tafel kwamen te liggen. Concreet resulteerde dit in ontwerpen van 

zogenaamde ‘autostradebruggen’, eenvoudige bruggen zonder architecturale 

uitstraling die weinig passen in een positieve herprofilering van het stadsbeeld. Deze 
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werkwijze sluit min of meer aan bij ‘vuilnisvatbesluitvorming’ waarvan de 

mechanismen zijn beschreven in de ‘garbage can theory’ van Cohen, March & Olsen34.  

 

Nadien volgde een allesbehalve gefaseerd besluitvormingsproces, maar opnieuw een 

zigzagverloop, aaneenschakeling en mengeling van strategische processen en 

beslissingen. Zo werd in 1994 een eerste bouwaanvraag verleend, maar later weer 

ingetrokken omdat de uitvoering van de werken te lang op zich liet wachten. Vooral 

financiële problemen en politieke onenigheid op het Vlaamse niveau waren hiervoor 

verantwoordelijk. Onder de bevoegdheid van minister Baldewijns werd een tweede 

bouwaanvraag ingediend en goedgekeurd. Het betrof – gegeven de vuilnisvatbesluit-

vorming – een zeer open bouwvergunning die ruimte liet voor aanpassingen en die 

vermelde dat per brug de stad Kortrijk een akkoord diende te geven vooraleer de 

uitvoering kon starten. Door de beslissing om de Leie in te schakelen in het Seine-

Schelde project verhoogde AWZ in allerijl en manueel ook nog de brughoogte met een 

halve meter in de formele documenten met betrekking tot de aanbesteding. In 

december 1996 werd uiteindelijk een aanbesteding uitgeschreven en in mei 1997 een 

raamcontract toegekend aan de tijdelijke vereniging ‘Leiedoortocht Kortrijk’. De 

Leiewerken zouden aangepakt worden in 5 uitvoeringsfasen waaruit de intentie blijkt 

om deze werken gecontroleerd en gestructureerd aan te pakken.  

 

Deze in theorie bepalende documenten bleken echter niet in staat om de verschillende 

plannen relatief onveranderlijk uit te voeren (cf. infra, deel 7.3.4). Nog voor de eerste 

steenlegging ijverde men vanuit het Kortrijkse stadsbestuur voor een aanpassing van 

bepaalde ontwerpen waarbij de ‘openheid’ van de bouwvergunning ten volle werd 

uitgespeeld. Bepalend voor het besluitvormingsproces in de zogenaamde 

implementatiefase en een belangrijk kantelmoment voor de herprofilering van het 

stadsbeeld door de Leiewerken was de toezegging van AWZ om de plannen van de 

Dambrug en de Groeningebrug effectief grondig te wijzigen zonder financiële 

meerkost voor de stad35. Dit besluit zette de deur nadien open om ook de plannen van 

alle andere bruggen, de kades, de kaaimuren, etc. te wijzigen. 

Buda Kunsteneiland 

 

Een kleine groep mensen schaarde zich vrij snel achter het ruwe idee om Buda-eiland 

om te vormen tot een kunsteneiland zodat Kortrijk zich rond cultuurcreatie op de 

regionale en bovenregionale kaart kan plaatsen. Dit idee diende echter nog verder 

verfijnd te worden waarop begin 2002 het stadsbestuur besloot een stuurgroep en 

verschillende werkgroepen te installeren. Academici maakten in opdracht van deze 

groepen conceptstudies rond de verschillende dimensies van het project (i.e. 

programmatorisch, fysiek-ruimtelijk en juridisch-financieel). Stefaan De Clerck 

beschouwt de periode kort na het verschijnen van het rapport van Laermans als het 

kantelmoment voor het hele dossier. Het concept kreeg vanaf dan immers een 

duidelijke inhoud en een meer wervend karakter. Nadien werd ook de 

                                                  
34 Cf. hoofdstuk 2 (deel 2.3.4). COHEN, MARCH, OLSEN, o.c., 1972. 
35 Momenteel splitst W&Z dergelijke kosten bij projecten in andere steden en gemeenten. Ongeveer de 

helft van de kosten wordt dan gedragen door W&Z, de andere helft door de lokale overheid. 
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stedenbouwkundige dimensie concreter. Desondanks ontbrak vooralsnog een breed 

draagvlak voor dit moeilijk af te bakenen project. Ook binnen het Kortrijkse bestuur 

was de eensgezindheid ver te zoeken. Het feit dat toenmalig schepen Frans De Stoop 

zijn achterban wist te overtuigen, kunnen we eveneens beschouwen als een belangrijk 

kantelmoment. Een bijkomende cruciale stimulans waren tevens de subsidiegelden (3 

miljoen euro) die de stad in 2003 van de Vlaamse overheid kreeg. Als gevolg hiervan 

werd vzw Buda opgericht en een ontwikkelingsplan voor het project, inclusief 

kostenraming, opgesteld. Op een gemeenteraad in september 2003 sprak de 

gemeenteraad zich positief uit over dit stadsproject en werden de doelstellingen en 

budgetten formeel vastgelegd in beleidsplannen. Enkele leidende ambtenaren uit 

Kortrijk situeren de oorsprong van het dossier Buda Kunsteneiland in de jaren 2003 en 

2004, waarna het volgens hen in 2005 tot een echt stadsproject evolueert.  
 

In dit stadsproject is het moeilijk a posteriori een onderscheid te maken aan de hand 

van ons ID-2D-3D kader. Zo zijn concrete (deel)plannen in functie van de culturele en 

fysiek-ruimtelijke uitvoering van het stadsproject voor bepaalde onderdelen overbodig 

aangezien de realisatie ervan reeds achter de rug is. Denken we hier in de eerste plaats 

aan de realisaties omtrent de Tacktoren en het stedelijk Broelmuseum. Dit neemt niet 

weg dat het gehele project aanvankelijk moest zoeken naar een geschikte afbakening, 

strijd leverde voor zijn overleving, talrijke hindernissen nam en kansen vastgreep. Het 

interessante aan dit project is dat het in wezen een som is van tal van dossiers 

(infrastructurele en/of culturele) waarbij het geheel uiteindelijk meer moet zijn dan die 

som. Onder meer dit gegeven blijkt zijn impact te hebben op de besluitvorming (cf. ook 

infra, deel 7.3.4). 

 

We zouden dit veeleer incrementele proces kunnen opdelen in ronden rond de 

‘cruciale beslissingen’ inzake de installatie van de werkgroepen, inzake de toekenning 

van Vlaamse subsidiegelden en (hiermee samenhangend) de oprichting van vzw Buda, 

en inzake de beslissing van de gemeenteraad over het ontwikkelingsplan en het 

budget. Hiermee verdwijnen ons inziens echter enkele strategische processen of 

kantelmomenten te veel naar de achtergrond. Denken we hier aan processen met 

betrekking tot draagvlakcreatie, in het bijzonder de acties die schepen De Stoop 

onderneemt om zijn ACW-achterban te overtuigen. Het is bovendien interessant om 

vast te stellen dat Stefaan De Clerck en enkele leidende ambtenaren actoren het ‘point 

of no return’ wel telkens in deze fase leggen, maar niet op dezelfde plaats. 

Vertegenwoordigers van de Kortrijkse kunstencentra hebben overigens het gevoel dat 

dergelijk kantelmoment hier niet is te bepalen. 

 

7.3.4.   Van 2D naar 3D: tastbare ontwikkelingen 

Het winkelcomplex ‘K in Kortrijk’ 

 

De uitvoeringsfase van dit grote, maar relatief makkelijk af te bakenen commercieel 

infrastructuurproject laat zich voornamelijk typeren met kenmerken van ordezoekende 

benaderingen. Vrij gefaseerd en gecontroleerd worden immers de besluiten en de 
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plannen uitgevoerd. Zo rondden eind oktober 2007 de aannemers de afbraakwerken af 

en startte men de werken rond de bouwkuip. Ondertussen tekenden winkels zoals 

MediaMarkt, H&M en Zara een contract om zich te vestigen in het nieuwe 

winkelcomplex dat de naam ‘K in Kortrijk’ kreeg. Bepaalde winkelketens vroegen wel 

enkele bouwkundige wijzigingen (vb. inzake liften en roltrappen) wat samen met 

slechte weersomstandigheden voor een lichte vertraging zorgde. Om de planning (i.e. 

de timing) niet in het gedrang te brengen en onder druk van (afspraken met) de 

winkelketens investeerde Foruminvest reeds in extra mankracht bij de aannemers. 

Eind 2008 stelden we vast dat de werken aan de ondergrondse verdiepingen van het 

winkelcomplex volop aan de gang zijn en de verdiepingen van de designtoren elkaar 

snel opvolgen. Ook mobiliteitswerken – onder meer de ‘Grote doortocht’ – zijn gestart. 

De stad greep deze evolutie aan om reeds lang voorziene werken eindelijk en versneld 

uit te voeren. Het interstrategische verhaal speelt ook hier. Dit spel zien we ook 

terugkeren in het uitdijen van dit stadsproject. Begin oktober 2007 werden bijkomende 

en langzaam gegroeide krachtlijnen voor de samenwerking tussen alle betrokken 

actoren vastgelegd. Deze keer opteerde men voor een Charter. Centraal hierin staat de 

oprichting van enerzijds het Business Improvement District (BID) als vzw en 

anderzijds een pandenfonds als nv.  

De Leiewerken 

 

In 1997 werd door minister Baldewijns de eerste steen gelegd. Zoals reeds vermeld 

betekende dit niet de aanzet tot een relatief onveranderlijke uitvoering van de plannen 

(cf. supra, deel 7.3.3). De timing, de ontwerpen van de plannen en de kostprijs van de 

verschillende werken veranderden quasi voortdurend, wat voor een trage en vaak 

moeizame voortgang van het stadsproject zorgde. Ook exogene factoren zoals 

bodemvervuilingen zetten een rem op de uitvoering. De stapsgewijze, incrementele 

voortgang van dit stadsproject tijdens de uitvoeringsfase werd sinds het aanstellen van 

Stefaan De Clerck als burgemeester begin 2001 wel meer en meer afgewisseld met een 

sprong voorwaarts, zowel op inhoudelijk (i.c. een stijgende aandacht voor hoogstaande 

architectuur, design en hoogwaardige afwerking) als financieel vlak (i.c. meer 

zekerheid over verdere financiering van de Leiewerken). Afspraken over verdere 

fasering, Vlaamse financiering, inspraak voor de stad en aandacht voor kunst werden 

ook vastgelegd in een nieuw protocol. Desondanks gaat het proces ook na 2001 nog op 

en neer. Talrijke verweven, opeenvolgende en/of anticiperende strategische processen 

en beslissingen blijven dan ook het besluitvormingsproces typeren. Zoals we in 

hoofdstuk 8 meer gedetailleerd zullen analyseren werd en wordt de voortgang van de 

Leiewerken in sterke mate bepaald door enerzijds de aannemer en anderzijds de 

politieke agenda van de verschillende Vlaamse ministers van Openbare Werken. Het 

Kortrijkse stadsbestuur tracht(te) dan ook deze agenda’s te beïnvloeden. Toen 

CD&V’er Kris Peeters werd aangesteld als minister van Openbare Werken vielen 

meerdere cruciale strategische processen samen, kreeg het project een ‘boost’ en 

werden tussen de betrokken actoren bindende afspraken gemaakt over financiering en 

garanties inzake hoogwaardige afwerking. In principe zou de uitvoering van de vierde 

en vijfde fase volgens ‘plan’ moeten verlopen, maar over bepaalde onderdelen bestond 

eind 2008 nog discussie (vb. de Reepbrug). 
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Buda Kunsteneiland 

 

De overgang tussen planningsfase en uitvoeringsfase is in deze case moeilijk te 

bepalen. Zowel de culturele initiatieven als de culturele infrastructuur op het eiland 

groeiden immers gestaag de laatste decennia, met dien verstande dat kiemen van het 

idee (ID) tevens bepaalde realisaties zijn van het idee (3D)36. De verbouwingen die 

volgden – i.c. de Pentascoop tot de Budascoop (zalen voor arthouse filmwerking, 

podiumkunsten en atelierwerking) en de paardenstallen van het Broelmuseum tot 

Budastallen (expositieruimte en ateliers) – passen wel in het ruimere kader van het 

stadsproject, maar kunnen of moeten – zoals reeds gemeld – tevens als aparte, deels 

autonome strategische processen worden geanalyseerd met elk eigen karakteristieken. 

Hetzelfde geldt voor de heraanleg van de publieke ruimte37 en de huidige renovatie 

van het industriële pand Desmet-Dejaegere tot Budafabriek (i.e. een platform voor 

beeldende kunst en multimedia). Zo ging het besluitvormingsproces over de 

bestemming van dit pand gepaard met talrijke discussies tussen het stadsbestuur en de 

zorggroep Heilig Hart om afbraak te vermijden en samenwerking te stimuleren. 

Bepaalde realisaties waren dan ook niet altijd gepland in documenten die in de voor-

gaande fase aan bod kwamen. Dergelijke mechanismen keren eveneens terug bij het 

ontstaan van de belangrijkste organisatie- en beheersvormen die actief zijn rond dit 

stadsproject. Zo fusioneerden sterk gestimuleerd door het Kunstendecreet (dd. 2 april 

2004) verschillende Kortrijkse kunstenorganisaties tot de vzw Buda Kunstencentrum. 

Deze vzw werd op 1 januari 2006 opgericht en fungeert als een soort nucleus waarmee 

andere kunstenorganisaties samenwerken. Om de artistieke en culturele infrastructuur 

op het eiland te beheren richtte het Kortrijkse bestuur in juni 2006 een zogenaamd 

‘Voorlopig Bewind’ op dat in mei 2007 – anders dan aanbevolen in de oorspronkelijke 

studie rond het juridische luik – vervangen werd door het Autonoom Gemeentebedrijf 

Buda. 

 

Samengevat zien we hier op een algemeen niveau een relatief onsamenhangende en 

ongefaseerde ontwikkeling met op het meer operationele niveau verschillende deels 

autonome processen die doorgaans eveneens te typeren zijn als ongefaseerde reeksen 

van beslissingen. Deze veeleer operationele processen zijn grotendeels ingebed in het 

stadsproject Buda Kunsteneiland en werken tevens sturend voor dit project. Ze geven 

in sterke mate vorm aan dit project. Wel dienen we aan te geven dat grote wijzigingen 

aan het stadsproject (voorlopig) zijn uitgebleven. Het dossier ‘Buda Kunsteneiland’ 

beschouwen we nog steeds als een broos strategisch stadsproject, onder meer omdat 

niet alles even tastbaar is. Vraag is ook of we dit in vergelijking met het project ‘K in 

Kortrijk’ en de Leiewerken als een even ingrijpend stadsontwikkelingsproject kunnen 

zien. Het past weliswaar perfect binnen de filosofie van een interstedelijke competitie 

en ‘urban entrepreneurialism’, maar echt ingrijpend voor de stad of voor vele andere 

strategische processen is het project vooralsnog niet. Zoals reeds aangehaald wordt in 

dit type projecten slechts een kleine groep, door Florida aangeduid met ‘the creative 

                                                  
36 Cf. supra, deel 7.3.3. 
37 Dit betreft straten, parkeerplaatsen, kades (Oude Leieboorden), parken, Budabeach, Secret Gardens, etc.  
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class’38, aangesproken waarbij men hoopt dat een gunstig klimaat ontstaat dat een 

‘spillover’ genereert voor de hele stad. Momenteel vloeien echter relatief weinig 

middelen naar het beheer of naar initiatieven op het eiland en is zoals verwacht de 

impact voor de Kortrijkzaan veeleer beperkt te noemen.  
 

7.3.5.   Voorlopige stilstand 

In dit concluderende onderdeel bespreken we eerst kort de gelijkenissen en verschillen 

tussen onze drie cases betreffende de voortgang van het besluitvormingsproces. 

Nadien focussen we op twee elementen die ons inzicht verschaffen over zowel de 

voortgang als het in kaart brengen van besluitvormingsprocessen, namelijk de genese 

van een idee voor een stadsproject en de kantelmomenten in dergelijke processen. Tot 

slot bouwen we voort op het concept ‘interstrategische processen’ dat we in vorig deel 

introduceerden (cf. supra, deel 7.2). 

Gelijkenissen en verschillen tussen cases 

 

Alvorens meer de verschillen en de gelijkenissen met betrekking tot de voortgang van 

het besluitvormingsproces tussen de drie cases en de drie fasen te bespreken, vatten we 

in tabel 7.3 voorgaande onderdelen samen.  
 

      Tabel 7.3: Samenvatting kenmerken voortgang per case en per fase 
 

 
 

Naar ID 
 

 

Naar 2D 
 

Naar 3D 

 

Case 

‘K in Kortrijk’ 

Incrementele processen 

slaan om in ‘policy 

window’  

(i.c. ‘punctuated 

equilibrium’ model) 

Vrij gefaseerd en causaal 

(weliswaar in enkele 

snel op elkaar 

aansluitende 

beslissingsronden) 

Gecontroleerde en 

planmatige uitvoering 

van besluiten  

(slechts zeer lichte 

wijzigingen en behoud 

van timing)  

 

Case  

Leiewerken 

Incrementele en trage 

voortgang via een 

kluwen van reeksen 

besluiten binnen een 

meer algemeen 

strategisch proces 

Incrementele voortgang 

via een kluwen van 

reeksen besluiten (onder 

meer omwille van een 

‘garbage can’-besluit) 

Trage voortgang o.b.v. 

plannen maar met een 

quasi-permanente 

wijziging van de 

ontwerpen, timing en 

kostprijs (later enkele 

sprongen) 

 

Case Buda 

Kunsteneiland 

Incrementele voortgang 

via een kluwen van 

reeksen besluiten die 

vaak inspelen op 

opportuniteiten tot alles 

wordt gebundeld 

(in deze fase reeds 3D-

realisaties aanwezig)  

Incrementele voortgang 

via een kluwen van 

reeksen besluiten (vb. 

rond inhoudelijke 

keuzes, draagvlak, 

financiering,…) 

Stapsgewijze, deels 

ongeplande voortgang 

van vaak autonome 

processen (blijvend 

inspelen op 

opportuniteiten en 

zoekend naar 

structuren)  

 

                                                  
38
 FLORIDA, R., The rise of the creative class and how it’s transforming work, leisure, community and everyday 

life. New York: Basic Books, 2002; 
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Enkel op een zeer algemeen niveau kunnen we stellen dat onze cases naar voortgang 

een zekere gelijkenis tonen. Zo vinden we de uitgangspunten van het ordezoekende 

perspectief (i.c. de zuivere rationeel-normatieve benaderingen) nauwelijks terug in de 

drie cases39. Het is dus niet zo dat eerst alle alternatieve oplossingen voor een probleem 

en hun verwachte effecten worden opgelijst waarna men dan de best scorende 

oplossing op basis van een kosten-batenanalyse kiest en alles in een formeel 

uitvoeringsplan giet om vervolgens dit plan strikt en gecontroleerd uit te voeren. Deze 

gefaseerde en causale voortgang is echter een ideaaltypische beschrijving die we zoals 

aangegeven in hoofdstuk 2 voornamelijk terugvinden in prescriptieve kaders en 

nauwelijks in descriptieve benaderingen. In mindere zuivere vorm zien we deze wel 

opduiken, met name in de case rond het winkelcomplex ‘K in Kortrijk’ (cf. infra). 

Behoudens deze zeer algemene conclusie kunnen we alvast stellen dat de voortgang bij 

de drie besluitvormingsprocessen die we in dit proefschrift onderzochten in sterke 

mate verschilt. Op een meer abstract niveau – i.c. met betrekking tot de reïficatie van 

een ID, de kantelmomenten en de interstrategische processen – zien we wel nog enkele 

gelijkenissen (cf. infra). 

 

Zoals hierboven aangegeven verschilt de voortgang van de case rond ‘K in Kortrijk’ 

met de voortgang van beide andere cases. Het besluitvormingsproces rond deze case 

leunt duidelijk meer aan bij theoretische benaderingen die we plaatsten onder 

ordezoekende benaderingen. Het project ‘K in Kortrijk’ kent wel zijn oorsprong op een 

moment dat verschillende stromen (i.c. problemen, alternatieven, gebeurtenissen en 

politieke ontwikkelingen) vrij onverwacht samenvallen40 en de strategie van 

Foruminvest de andere strategieën als het ware opslorpt en wijzigt. Nadien vertaalt 

zich dat in een relatief gefaseerd en causaal besluitvormingsproces rond een relatief 

makkelijk af te bakenen infrastructuurproject. De evolutie van ID naar 2D gebeurt 

weliswaar niet op één beslissingsmoment, maar doorheen een beperkt aantal snel op 

elkaar aansluitende beslissingsronden. Vervolgens worden de gemaakte besluiten en 

plannen relatief ongewijzigd uitgevoerd, zowel naar inhoud als timing. Tijdens de 

uitvoeringsfase zien we wel dat het project tal van neveneffecten sorteert. Enkele 

daarvan leefden echter al van bij aanvang van het project (vb. het Business 

Improvement District en het pandenfonds). Verklaringen waarom de voortgang bij 

deze case in de fases ‘naar 2D’ en ‘naar 3D’ verschilt moeten we voornamelijk zoeken 

bij de kenmerken van de dominante actoren. In het concluderende hoofdstuk 9 gaan 

we hier op in. 

 

De cases rond Buda Kunsteneiland en de Leiewerken hebben een meer chaotisch (i.e. 

niet-lineair) karakter en vertonen dan ook veeleer de kenmerken die we terugvinden in 

complexiteitserkennende theorieën. De voortgang verloopt zeer geleidelijk, op en neer, 

zigzaggend, soms sprongsgewijs. Teisman’s inzichten dat besluitvorming verloopt in 

een kluwen van reeksen beslissingen die kunnen worden opgedeeld in ronden geldt 

ook voor beide cases41. We zouden er kunnen van uitgaan dat denken en doen elkaar 

                                                  
39 Cf. hoofdstuk 2 (deel 2.2.3). 
40 Zoals vermeld duidt Kingdon dit aan met ‘policy window’, een begrip dat we bespraken bij de 

complexiteitserkennende benaderingen (cf. hoofdstuk 2, deel 2.3.4). Deze case past zoals hierboven ook in 

het ‘punctuated equilibrium’ model van Baumgartner & Jones (cf. supra, deel 7.3.2). 
41 TEISMAN, o.c., 1992. 
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hier permanent afwisselen42, maar het is realistischer te stellen dat ook hier (f)actoren 

zoals belangen, doelen, machtsbronnen en coalities de voortgang van processen sterk 

beïnvloeden. In hoofdstuk 8 lichten we dit uitgebreid toe. Hoewel beide projecten 

telkens op te delen zijn in aparte dossiers met een verschillende inhoud en timing, zien 

we ook verschillen. Ten eerste stellen we vast dat de besluitvorming rond de 

Leiewerken grotendeels voortbouwt op en verloopt binnen een meer algemeen 

strategisch proces, terwijl de case rond het Buda Kunsteneiland is ontstaan en 

evolueert doorheen tal van (veeleer kleinere) strategische processen. Ten tweede en 

samenhangend met voorgaande vaststelling, kunnen we in het besluitvormingsproces 

rond het Buda Kunsteneiland nauwelijks fases van elkaar onderscheiden. Zo zijn 

bepaalde 3D-realisaties kiemen van het project, is het zoeken naar gebundelde plannen 

die bepalen wat wanneer uitgevoerd moe(s)t worden en kan onder meer hierdoor 

moeilijk een onderscheid worden gemaakt tussen de fase ‘naar 2D’ en de fase ‘naar 

3D’. Hoewel we makkelijker afbakeningen tussen de fasen in de case van de 

Leiewerken kunnen bepalen, blijft deze ‘constructie’ ook hier vatbaar voor discussie. In 

onderstaande paragrafen lichten we dit specifiek toe. 

Reïficatie van een ID en kantelmomenten 

 

Met uitzondering van de dragende en stabiele strategieën van de stad verschillen de 

voedingsbodem en de kiemen per stadsproject vrij sterk. Elk draagt een eigen 

geschiedenis met zich mee en is gerelateerd aan een specifieke context en/of omgeving. 

Wanneer meerdere strategische processen – die al dan niet sterk inspelen op 

problemen en opportuniteiten die her en der opduiken – (kunnen) worden verbonden, 

wanneer ‘visionaire’ figuren deze momenten vastgrijpen en wanneer belangrijke 

actoren worden overtuigd, bestaat de kans dat een (idee voor een) stadsproject zich 

ontwikkelt of een kwalitatieve sprong maakt. Dergelijke ‘interconnectiviteit’ zien we in 

de drie cases: bij ‘K in Kortrijk’ rond de wedstrijd met betrekking tot de leegstaande 

middelbare school, bij de Leiewerken wanneer technici een oplossing zoeken en 

vinden voor de impasse waarin het dossier zich bevond en bij Buda Kunsteneiland in 

het oppikken, bundelen en verweven van talrijke processen en dossiers door Stefaan 

De Clerck. Waar bij het stadsproject ‘K in Kortrijk’ duidelijk gebruik wordt gemaakt 

van een ‘policy window’, speelt in beide andere cases veeleer de creativiteit van 

bepaalde figuren in het zoeken naar oplossingen en ontwikkelen van kansen. 

 

Dit wil echter niet zeggen dat het eenvoudig is te bepalen wanneer een idee voor een 

stadsproject ontstaat. Wat wij in tabel 7.2 bij kiemen hebben vermeld moet volgens 

enkele geïnterviewden als het ID voor het stadsproject worden gezien. Zo is er 

discussie of het idee voor het grootschalige winkelcomplex is gegroeid tijdens de 

wedstrijd die het Stedelijke Ontwikkelingsbedrijf Kortrijk (SOK) organiseerde, dan wel 

of het idee niet vroeger moet worden gesitueerd, met name op het moment dat 

Foruminvest interesse toont om hun klassieke aanpak ook in Kortrijk toe te passen of 

op het moment dat ze voorbereidende studies hieromtrent uitvoeren. Bij de case rond 

de Leiewerken blijkt van bij de start een belangrijk deel van het probleem juist te 

draaien rond stedenbouwkundige aspecten. Regelmatig werd dan ook geopperd om 

                                                  
42 MINTZBERG, AHLSTRAND, LAMPEL, o.c., 1999, pp.163-214. 
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aandacht te besteden aan de esthetiek. En tot slot, het idee om op het Buda-eiland iets 

cultureels te doen leefde ook al bij de urbanist Secchi. Kortom, sommige kiemen neigen 

richting ID, de grens is dan dun. Omdat we ervan uitgingen dat de reïficatie van 

ideeën moeilijk te bepalen is, opteerden wij in onze analyse voor het abstracte ‘ID’ wat 

verwijst naar een idee waarbij veranderingsambities of doelstellingen die men echt wil 

nastreven, duidelijk aanwezig zijn (cf. hoofdstuk 1, deel 1.3.2). Bij dergelijke invulling 

is het meestal cruciaal wie het idee lanceert en welke positie of macht deze personen 

hebben (cf. volgende hoofdstuk). Ondanks dit verschil blijft het echter moeilijk om te 

fixeren op één moment. Misschien moeten we ‘ID’ daarom niet beperken tot één 

afgebakend moment, maar uitbreiden tot een set van opeenvolgende en dicht bij elkaar 

liggende momenten. Echter hoe dan ook speelt mee dat wij deze invulling toekennen 

naderhand. Wij reconstrueerden immers besluitvormingsprocessen van stadsprojecten 

die worden gerealiseerd. 
 

Denkend vanuit de uitkomst van onze cases lijkt een ID overeen te komen met een 

‘point of no return’. Dit is niet per definitie het geval. Voorstellen met betrekking tot 

nieuwe stadsprojecten blijven niet zelden om verschillende redenen hangen in een 

embryonale fase. Dit is een grote ‘black box’ die in besluitvormingsonderzoek zelden 

of nooit aan bod komt. Daarnaast hebben we gemerkt dat betrokken actoren hét 

kantelmoment voor het stadsproject vaak op een verschillend moment situeren. Zo legt 

de toenmalige burgemeester De Clerck dit moment bij het project Buda Kunsteneiland 

veel vroeger – maar niet rond het ID – dan leidende ambtenaren van de Kortrijkse 

administratie. Hetzelfde geldt voor het project ‘K in Kortrijk’ waar de kleine groep 

onderhandelaars al duidelijke afspraken hadden gemaakt terwijl de gemeenteraad en 

de stedelijke administratie toen nauwelijks op de hoogte waren en deze besluitvorming 

niet konden inschatten. Ook bij de Leiewerken zitten de betrokken actoren niet op 

dezelfde lijn. 
 

We stellen echter vast dat het meestal weinig zinvol is te focussen op één 

kantelmoment of bifurcatiepunt in de voortgang van een stadsproject43. Zelfs in het 

besluitvormingsproces rond het winkelcomplex ‘K in Kortrijk’ zien we enkele ronden 

met cruciale besluiten. Bij de twee andere cases stellen we – zoals hierboven reeds 

aangegeven – meestal vele reeksen van strategische processen vast, vloeien fasen vaak 

organisch in elkaar over en zijn er tal van kantelmomenten aan te duiden. Het is 

daarenboven sterk afhankelijk van de invalshoek of door wiens bril je kijkt om te 

bepalen welke momenten cruciaal zijn. In de percepties zijn dergelijke momenten soms 

verschillend. Zo kunnen we in de case rond het Buda-eiland makkelijk een tiental 

kantelmomenten opsommen die op dat moment telkens cruciaal waren: eind jaren ’90 

opperde de urbanist Secchi om het eiland een culturele toekomst te geven, rond 2001 

bundelt en stimuleert burgemeester De Clerck lopende initiatieven, in 2002 wordt een 

                                                  
43 Bifurcatie is een begrip uit de (wiskundige) systeemtheorie. Het beschrijft het bestaan en de verandering 

van evenwichtspunten en periodieke oplossingen in dynamische systemen (systemen die veranderen in de 

tijd maar dat doen op basis van een ‘geheugen’  van eerdere stappen en de invloed van de omgeving). Cf. 

STEYVERS, K., BLOCK, T., REYNAERT, H., Stijloefening of stratego? Een verkennend onderzoek naar 

strategische meerjarenplanning in Vlaamse gemeenten. In: REYNAERT, H., STEYVERS, K., BLOCK, T. 

(red.), Stijloefening of stratego? Strategische meerjarenplanning in Vlaamse gemeenten en provincies. Brugge: 

Vanden Broele, 2008, pp.51-76; KUZNETZOV, Y., Elements of Applied Bifurcation Theory. New York, 

Springer, 2004. 



HOOFDSTUK 7 – PROCESSEN: EEN ANALYSE VAN DE VORMING 

 - 281 - 

stuurgroep opgericht en wordt aan externen gevraagd om een programmatorisch, een 

juridisch-financieel en een fysiek-ruimtelijk spoor inzake het kunsteneiland uit te 

werken, begin 2003 wordt duidelijk dat Buda-eiland een subsidie krijgt uit het 

stadsvernieuwingsfonds, later wordt een ontwikkelingsplan en kostenraming 

opgemaakt door de vzw Buda, in de loop van 2003 overtuigt schepen De Stoop zijn 

ACW-achterban, in september 2003 is er een themagemeenteraad rond het Buda-

eiland, sinds begin januari 2006 bestaat de vzw Buda Kunstencentrum, in 2007 wordt 

een autonoom gemeentebedrijf opgericht, etc. Geen van deze (strategische) processen 

of gebeurtenissen is hét kantelmoment. Ze zijn het volgens ons allemaal, wat wijst op 

een kluwen van reeksen van besluiten die passen binnen een ontwikkeling van een 

stadsproject44.  
 

Zoals we verderop in dit hoofdstuk verduidelijken verkrijgen we een weinig adequaat 

beeld van het besluitvormingsproces als louter wordt gefocust op formele plannen (cf. 

deel 7.4). Ook informele processen en beslissingen moeten in kaart worden gebracht, 

net als besluiten gekoppeld aan opduikende exogene factoren (inclusief politieke 

gebeurtenissen), evoluties rond tastbare realisaties en ontwikkelingen inzake het 

draagvlak voor het stadsproject. Afhankelijk van de invalshoek kunnen prioriteiten 

verschillen. Daarbij is het ook zinvol na te gaan hoe betrokken actoren bepaalde 

(kantel)momenten percipiëren, waarbij een onderscheid kan worden gemaakt tussen 

dominante en andere actoren.  

Interstrategische processen binnen de contouren van een stadsproject 

 

Zoals uit voorgaand deel blijkt kunnen we van op een zekere afstand stadsprojecten 

beschouwen als kruispuntdossiers binnen dragende en stabiele strategieën (cf. supra, 

deel 7.2.3). Uit dit deel en tevens meer direct betrokken op ons onderzoeksobject 

mogen we besluiten dat ook het besluitvormingsproces bij stadsprojecten zelf bestaat 

uit een kluwen van strategische processen, dus uit ketens van (expliciete en impliciete) 

besluiten van verschillende actoren die zich vervlechten (i.e. anticiperen of 

voortbouwen op elkaar) en regelmatig ook samenvallen45. Ook hier is dus sprake van 

interstrategische processen. Binnen elke case zien we tevens meerdere beslissings-

niveaus en talrijke ‘besluiten binnen besluiten’ zoals de aanstelling van architecten of 

aannemers, de communicatie met betrekking tot het project, de beslissing om subsidies 

aan te vragen, etc. Afhankelijk van de schaal waarmee je naar deze beslissingen kijkt 

hebben ze een strategisch dan wel een operationeel karakter. We stellen vast dat ook 

deze strategische processen telkens specifieke kenmerken inzake voortgang (kunnen) 

hebben. In een grondig onderzoek naar de procescomponent van ons onderzoeksobject 

kan het dan ook zinvol zijn om soms meer gedetailleerd proceskenmerken van 

relevante in de besluitvorming genestelde strategische processen in kaart te brengen. 

Bij een wederzijdse afhankelijke relatie tussen deze ‘operationele’ processen en de 

processen op het niveau van het stadsproject kunnen we spreken van ‘interstrategische 

processen’. Dergelijk gegeven nodigt uit om gelaagd te denken en te analyseren. 

 

                                                  
44
 Cf. Teisman’s rondenmodel. Cf. hoofdstuk 2 (deel 2.3.3). 

45 Ibidem. 
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7.4.   IMPACT VAN KORTRIJKSE PLANNINGS- EN PROJECTINSTRUMENTEN 

7.4.1.   Inleiding: een macro-, meso- en microniveau 

In hoofdstuk 2 (cf. deel 2.2.4) lichtten we toe dat vaak verschillende instrumenten en 

technieken – al dan niet afkomstig van de private sector – worden aangewend om 

complexe processen te vatten of te sturen. In dit deel analyseren we de betekenis van 

het (formele) plannings- en projectinstrumentarium voor de besluitvorming bij 

Kortrijkse stadsprojecten. Hoewel bovenlokale plannen en regels vaak bepalend 

werken voor en dus ingrijpen op soortgelijke lokale praktijken, ligt onze focus op 

Kortrijkse instrumenten46. Zoals reeds aangegeven in het intermezzo maken we hier 

een onderscheid tussen plannen op een macro-, meso- en microniveau.  

 

Met het macroniveau bedoelen we overkoepelende plannen of strategische 

documenten op stadsniveau. Concreet gaan we na hoe coalitie- of bestuursakkoorden, 

beleidsinsteken vanuit de administratie, het Kortrijkse strategisch meerjarenplan en 

jaarplannen zich verhouden tot de drie stadsontwikkelingsprojecten. In hoofdstuk 5 

(cf. deel 5.3) beschreven we reeds kort en vrij algemeen de opmaak, de inhoud en het 

draagvlak van deze strategische plannen en documenten. Op het zogenaamde meso-

niveau onderzoeken we de impact van ruimtelijke instrumenten. Gewestplannen, 

ruimtelijke structuurplannen, BPA’s, RUP’s en/of het bouwvergunningensysteem 

worden immers verondersteld in mindere of meerdere mate bepalend of sturend te 

werken voor dergelijke ingrijpende projecten. De algemene Kortrijkse situatie met 

betrekking tot deze instrumenten maakten we reeds duidelijk in hoofdstuk 5 (cf. deel 

5.2). In de marge besteden we hier ook aandacht aan enkele instrumenten va, 

belendende sectoren. Tot slot kijken we hoe plannings-, controle- en beheerstechnieken 

worden aangewend specifiek bij/binnen stadsprojecten. Dit noemen we het 

microniveau. 

 

7.4.2.   Strategische plannen op stadsniveau 

De drie stadsontwikkelingsprojecten zijn niet gegroeid uit discussies in het kader van 

de opmaak van bestuursakkoorden of andere strategische documenten. Ook vinden we 

er geen ‘primeurs’ in terug. Wat we lezen in deze documenten is reeds (lang) beslist en 

(ruim) gekend, zijnde meestal een korte omschrijving van het doel en van de afgelopen 

of geplande uitvoeringswerken.  

 

Voor (beslissingen omtrent) het winkelcomplex ‘K in Kortrijk’ is dat het geval in het 

bestuursakkoord van eind 2006, het Kortrijkse strategisch meerjarenplan 2007-2012 en 

de jaaractieplannen van 2006, 2007 en 200847. In het jaaractieplan van 2005 lezen we 

                                                  
46 Zoals verder duidelijk wordt (cf. infra, deel 7.5) kunnen we bepaalde bovenlokale plannen en 

initiatieven als een exogene factor beschouwen. 
47 STAD KORTRIJK, Aantrekkelijk Kortrijk. Bestuursakkoord CD&V/NV-A en VLD, goedgekeurd op 5 

december 2006a; STAD KORTRIJK, Het strategisch meerjarenplan 2007-2012: Krachtlijnen voor een aantrekkelijk 

Kortrijk, 2007c; STAD KORTRIJK, Jaaractieplan van de stad Kortrijk 2006, 2005, pp.8-9; STAD KORTRIJK, 
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voor het eerst iets over dit op til staande stadsproject, namelijk dat de 

onderhandelingen op de middelbare school van Bijstand lopend zijn48. Nochtans 

tekenden begin 2004 de stad Kortrijk, het autonome gemeentebedrijf en Foruminvest al 

een cruciale intentieovereenkomst. Tot 2005 lezen we in ‘strategische plannen’ van de 

stad Kortrijk niets over een grondige aanpak van het winkelgebied49, laat staan over de 

inplanting van een groot winkelcentrum.  

 

Hetzelfde verhaal is van toepassing op onze case van de Leiewerken. Zelfs in de 

uitvoeringsfase hinken deze plannen achterop. Dit heeft onder meer als gevolg dat in 

‘strategische’ beleidsdocumenten van de stad, zoals de laatste bestuursakkoorden, de 

beleidsbrief 2001-2006, de jaaractieplannen 2000 t/m 2008, de insteek van de 

administratie 2006 en het strategische meerjarenplan 2007-2012, de Leiewerken meestal 

slechts een paar regels of hooguit enkele paragrafen innemen en de lezer een overzicht 

krijgt van wat er staat te gebeuren of waar de stad op moet aandringen bij de 

bouwheer. Analyse van deze documenten laat ook zien dat het Kortrijkse stadsbestuur 

het tempo van de werken niet in de hand heeft. Dit bestuur kan dan wel in vier 

verschillende jaaractieplannen (2003, 2004,  2005 en 2006) telkens de bouw van de 

Westelijke Ringbrug (later omgedoopt tot Ronde Van Vlaanderenbrug) plannen, het is 

uiteindelijk in sterke mate de Vlaamse overheid die beslist.  

 

Ook het idee om van het Buda-eiland een kunsteneiland te maken stond in 2000 nog 

niet in het bestuursakkoord. De urbanist Secchi zag eind jaren ’90 wel iets in het 

vrijplaatskarakter van het eiland dat op de kruising van de oost-westas en noord-

zuidas ligt, maar uiteindelijk vinden we vóór 2001 nergens een soort strategisch, 

beleids- en/of masterplan terug waarin Buda-eiland als een centrum voor creatie met 

internationale allure wordt voorgesteld, laat staan uitgewerkt. De plannen rond de 

uitbreiding van de zorgfuncties op het eiland (i.c. door de zorggroep Heilig Hart) 

waren toen nog niet teruggeschroefd. Pas in de tweede helft van 2001, bijvoorbeeld in 

de beleidsbrief van de stad Kortrijk 2001-2006, kunnen we onder meer lezen dat het 

eiland over de potentie beschikt om een echt kunsteneiland te worden midden in de 

stad50. In de jaaractieplannen van de stad kunnen we vanaf dan de verwezenlijkingen 

volgen en – steeds meer – wat er op stapel staat. In het Jaaractieplan 2003 wordt het 

stadsproject Buda onder het thema ‘Cultuur’ geplaatst, vermoedelijk omdat de studie 

van de cultuursocioloog Laermans toen centraal stond in de discussies over Buda-

eiland. Ook wordt gesteld dat het eiland stilaan vorm krijgt rond de infrastructurele 

kernen Pentascoop, Tacktoren en Broelmuseum. In het jaaractieplan 2004 verhuist het 

dossier naar een meer overkoepelend niveau, meer bepaald ‘Stadsbeelden’51. In 2005 

krijgt het dan weer een plaats onder ‘Creatie, innovatie en design’52 en sinds 2006 hoort 

                                                                                                                                                

Jaaractieplan van de stad Kortrijk 2007, 2006c; STAD KORTRIJK, Jaaractieplan van de stad Kortrijk 2008, 

2007b, 24p. 
48 STAD KORTRIJK, Jaaractieplan van de stad Kortrijk 2005, 2004a, p.6. 
49 Bijvoorbeeld STAD KORTRIJK, Engagementen voor een krachtig Kortrijk in de 21ste eeuw. Bestuursakkoord 

CVP en SP, goedgekeurd op 8 november 2000a; STAD KORTRIJK, Beleidsbrief van de stad Kortrijk 2001-2006, 

december 2001; STAD KORTRIJK, Beleidsplan Economie, 2002b. 
50 STAD KORTRIJK, Beleidsbrief van de stad Kortrijk 2001-2006, Kortrijks stadsbestuur, december 2001, p.5, 

30 en 48. 
51 STAD KORTRIJK, Jaaractieplan van de stad Kortrijk 2004, 2003a, p.3. 
52 STAD KORTRIJK, Jaaractieplan van de stad Kortrijk 2005, 2004, p.7. 
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het thuis bij ‘Stadsprojecten’, al verwijst men meestal ook in het luik ‘cultuur’ of ‘vrije 

tijd’ naar dit project53. Dat laatste geldt ook voor het bestuursakkoord 2007-2012, de 

beleidsinsteek van november 2006, het Kortrijkse strategische meerjarenplan 2007-

201254. 

 

7.4.3.   Het ruimtelijke planningsinstrumentarium  

Opvallend is dat volgens de meeste betrokken actoren het Kortrijkse Gewestplan en de 

Bijzondere Plannen van Aanleg (BPA’s) weinig impact hadden op de vorm en inhoud 

van de drie stadsprojecten, laat staan dat ze een rem op de uitvoering hebben gezet. De 

problemen met betrekking tot het afleveren van de bouwvergunningen waren beperkt. 

En wanneer dit zoals bij de Leiewerken tot problemen kon leiden, opteerde men voor 

een ‘open’ bouwvergunning die tal van mogelijkheden openliet (cf. supra, deel 7.3.3). 

Bij het project ‘K in Kortrijk’ gebeurde de opmaak van het milieueffectenrapport (MER) 

en het mobiliteitseffectenrapport (MOBER) zelfs min of meer gecontroleerd55. Toch 

kunnen we niet stellen dat de in hoofdstuk 5 beschreven cultuur inzake particratie en 

cliëntelisme hier aanwezig of noodzakelijk was. 

  

Ook de Vlaamse, provinciale en gemeentelijke ruimtelijk structuurplannen en de 

ruimtelijke uitvoeringsplannen hebben niet hun stempel gedrukt op het 

besluitvormingsproces bij de stadsprojecten. Zoals in hoofdstuk 5 (cf. deel 5.2.1) reeds 

gemeld beschikte Kortrijk pas eind 2006 over een gemeentelijk ruimtelijk 

structuurplan. Anders dan in sommige andere centrumsteden56 is in Kortrijk de rol en 

impact van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan dan ook (vooralsnog) beperkt bij 

de besluitvorming van de door ons bestudeerde stadsprojecten. Of dit plan een 

dragend document wordt voor nieuwe stadsprojecten valt echter te betwijfelen. Zoals 

in hoofdstuk 5 aangehaald is het resultaat immers op een negatieve manier beïnvloed 

door een langdurig opmaakproces, is (bijgevolg) de politieke interesse beperkt en 

bevat het plan amper strategische keuzes. 

 

Concreet vinden we in het bindende gedeelte van het Ruimtelijk Structuurplan Kortrijk 

(RSK) enkele bepalingen die reeds van toepassing en/of elders beslist waren. Zo lezen 

we in het RSK zowel een direct engagement van de gemeenteraad met betrekking tot 

het project ‘K in Kortrijk’, namelijk “het sturen van het project St.-Janspoort naar een 

multifunctioneel project voor wonen en handelsactiviteiten”, als een meer indirecte 

studieopdracht, namelijk “het opmaken van een strategisch winkelplan om het winkelaanbod 

                                                  
53 STAD KORTRIJK, Jaaractieplan van de stad Kortrijk 2006, 2005, pp.4-5; STAD KORTRIJK, Jaaractieplan 

van de stad Kortrijk 2007, 2006c, p.3 en p.10; STAD KORTRIJK, Jaaractieplan van de stad Kortrijk 2008, 2007b, 

p.5. 
54 STAD KORTRIJK, Aantrekkelijk Kortrijk. Bestuursakkoord CD&V/NV-A en VLD, goedgekeurd op 5 

december 2006a, p.1 en 12; STAD KORTRIJK, Beleidsinsteek vanuit de administratie, november 2006b, p.58-

59; STAD KORTRIJK, Het strategisch meerjarenplan 2007-2012: Krachtlijnen voor een aantrekkelijk 

Kortrijk, 2007c, p.6 en 25. 
55 Zo stelde Foruminvest zelf het studiebureau Tritel aan (cf. hoofdstuk 8, deel 8.2.7). 
56 In Gent bijvoorbeeld zijn bepaalde stadsprojecten relatief sterk onderhevig aan keuzes uit het Ruimtelijk 

Structuurplan Gent. 
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in de binnenstad te versterken”57. In het richtinggevende gedeelte vinden we een korte 

omschrijving van het project ingeleid door een paragraaf die wijst op de meerwaarde 

en het belang van een levendig en goed functionerend winkelgebied in het centrum 

van Kortrijk58. Echt sturend heeft dit allemaal niet gewerkt, de discussies waren reeds 

elders gevoerd en de grote contouren van het stadsproject lagen al langer vast. 

Hetzelfde verhaal is van toepassing op de Leiewerken en op het project Buda 

Kunsteneiland. Zo verbindt de Kortrijkse gemeenteraad zich in het RSK tot het 

uitbouwen van het Buda-eiland tot een centrum voor diensten en kunst. Volgende 

acties en projecten beschouwt men hierbij van strategisch belang: de herinrichting van 

de boorden van de oude Leiearm en de heraanleg openbaar domein59. Geen van deze 

acties zijn echter het gevolg van discussies in het kader van dit ruimtelijk 

structuurplan. Onder meer in het richtinggevende gedeelte wordt duidelijk dat het 

gaat om reeds gemaakte keuzes60.  

 

Ook de beleidsplannen van de Kortrijkse directie ‘Stadsontwikkeling en Stedenbouw’ 

werkten niet sturend voor deze projecten. De plannen van de mobiliteitsambtenaren 

kwamen zelfs veeleer in het gedrang door de besluitvorming met betrekking tot de 

stadsprojecten. Zo gooide het project ‘K in Kortrijk’ het voorziene beleid inzake de 

heraanleg van wegen danig overhoop. 

 

Vermeldenswaardig vanuit stedenbouwkundig oogpunt is dat de stad Kortrijk zowel 

bij het project van de Leiewerken als bij het project ‘K in Kortrijk’ een beroep deed op 

de diensten van de Vlaamse bouwmeester. In het project Buda Kunsteneiland werd 

dan weer een beroep gedaan op de diensten van stedenbouwkundigen van de 

Onderzoeksgroep Stedenbouw en Architectuur (OSA – KULeuven) onder leiding van 

professor De Meulder (cf. hoofdstuk 8, deel 8.2.7). 

 

7.4.4.   Projectgerichte instrumenten 

Stadsproject als instrument 

 

Zoals in hoofdstuk 1 toegelicht beschouwt men stadsprojecten de laatste 10 jaar als de 

instrumenten bij uitstek in een interstedelijke competitie. Steden willen zich profileren 

als een ‘entrepreneurial city’ waarbij fysiek-ruimtelijke projecten of andere ‘flagship’-

projecten worden gezien als de meest geschikte manier om vrij efficiënt en snel 

resultaten te boeken, in het bijzonder wanneer een integrale of geïntegreerde aanpak is 

vereist. Doorheen ons onderzoek stellen we vast dat het niet evident is te bepalen 

vanaf welk specifiek moment of fase er sprake is van een ‘stadsproject’ in een proces. 

Enerzijds wordt dit begrip pas sinds begin deze eeuw in de stad Kortrijk gebruikt 

                                                  
57 LEIEDAL, Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Kortrijk. Bindend gedeelte. Kortrijk: Intercommunale 

Leiedal i.s.m. de Stad Kortrijk,2006c, pp.10-11. 
58 LEIEDAL, Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Kortrijk. Richtinggevend gedeelte. Kortrijk: Intercommunale 

Leiedal i.s.m. de Stad Kortrijk, 2006b, pp.70-71. 
59 LEIEDAL, o.c., 2006c, p.13-15. 
60 LEIEDAL, o.c., 2006b, p.69. 
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waardoor bijvoorbeeld het dossier van de Leiewerken dit predikaat of label lange tijd 

niet kreeg opgespeld, anderzijds merken we verschillen tussen de drie cases61. Het 

Kortrijkse stadsbestuur is ondertussen wel meer bedreven in het omgaan met 

dergelijke dossiers en het kan bijgevolg beter inschatten vanaf welke fase het begrip 

‘stadsproject’ bruikbaar zal/kan zijn. In Kortrijk worden de verschillende projecten 

(vooralsnog) niet op een formele manier gekoppeld of gebundeld via zogenaamde 

‘strategische programma’s’, wat veeleer zou aansluiten bij complexiteitserkennende 

benaderingen62. 

Autonome gemeentebedrijven en publiek-private samenwerking 

 

Hoewel we in hoofdstuk 8 meer uitvoerig ingaan op deze ‘instrumenten’, willen we 

hier reeds kort aangeven dat in onze cases ook autonome gemeentebedrijven, publiek-

private samenwerkingsverbanden (PPS) en andere financiële en juridische constructies 

worden aangewend in functie van soepelere onderhandelingen, een meer aangepaste 

controle en/of een efficiënter beheer.  

 

Het instrument waarmee de stad Kortrijk onderhandelde met Foruminvest is het 

autonome gemeentebedrijf Woonregie, dat al doende werd omgedoopt tot het Stedelijk 

Ontwikkelingsbedrijf Kortrijk (SOK). Doorheen dit verhaal zien we ook enkele PPS-

verbanden bestaande uit het SOK en private partners (nv Tsyon en nv Pandenfonds) 

en andere constructies zoals het Business Improvement District (BID)63 en het 

innovatiefonds. Waar in het project Buda Kunsteneiland aanvankelijk werkgroepen en 

‘ontwerpend onderzoek’ centraal stonden, evolueerden de projectinstrumenten via 

‘vzw Buda’ naar een autonoom gemeentebedrijf dat het patrimonium moet beheren en 

de artistieke visie dient te bewaken (i.c. ‘AG Buda’). Bij de Leiewerken spelen meer 

interbestuurlijke relaties (incl. intergemeentelijke samenwerkingsverbanden) hun rol, 

minder de hierboven vermelde projectinstrumenten (cf. hoofdstuk 8, deel 8.2.6).  

Overeenkomsten, protocollen, projectplannen, charters, pacten, contracten  

 

Uit de lectuur van hoofdstuk 6 blijkt dat er tussen de drie cases nogal wat verschillen 

zijn naar het aantal formele documenten dat de samenwerking tussen betrokken 

actoren formeel vastlegt (vb. overeenkomsten, pacten, protocollen, uitvoeringsplannen, 

charters, contracten, etc.). De betekenis van dergelijke documenten voor deze 

processen is echter vrij gelijk: ze werken niet sturend, maar bundelen wat reeds elders 

is beslist en geven de besluiten een (tijdelijk) formeel karakter. De momenten waarop 

dit gebeurt zijn meestal geen cruciale kantelmomenten in het besluitvormingsproces. 

Dit proces ophangen aan deze formele momenten levert volgens ons dan ook geen 

adequaat beeld betreffende de voortgang van dit proces. 

                                                  
61 O.i. lijkt bij het winkelcomplex ‘K in Kortrijk’ (i.c. rond de voorbereiding van de wedstrijd) en de 

Leiewerken (indirecte strategie) al sprake van een stadsproject voor het ‘ID’, bij het dossier Buda 

Kunsteneiland ligt dit later (i.c. ten tijde van de werkgroepen op de 3 sporen). 
62 Cf. hoofdstuk 2 (deel 2.2.4). TEISMAN, G., Publiek Management op de grens van chaos en orde. Over 

leidinggeven en organiseren in complexiteit. Den Haag: Sdu Uitgevers, 2005, p.119. 
63 Juridisch-financieel gezien betreft dit een vzw. 
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Bij de besluitvorming van de Leiewerken werden quasi om de haverklap protocollen, 

plannen, pacten en contracten opgemaakt. Alleen al het feit dat dergelijke zaken elkaar 

in snel tempo aflossen, zegt veel over hun betekenis en over het wantrouwen dat 

tussen de betrokken actoren aanwezig was. Daarnaast is het niet evident, misschien 

zelfs onmogelijk en niet aan te raden, om met verschillende partners een nauwgezette 

planning van een duur en langlopend project te betonneren. De eerste plannen van de 

administratie dateren van ongeveer 30 jaar geleden. Waar het plan van 1975 voor 

relatief weinig animo zorgde, ontstond rond het plan van 1983 wel enige beroering. 

Ook het tweede plan werd immers te eng bevonden: het hield weinig of geen rekening 

met de aantasting van het stadsweefsel. Op basis van een tegenvoorstel van de stad en 

talrijke discussies werd in 1985 een eerste protocol tussen de stad Kortrijk en de 

federale overheid opgemaakt, maar na drie jaar bleek reeds een aanvulling nodig 

aangezien uit een nieuwe overlegronde belangrijke afspraken waren gegroeid. Om tal 

van redenen (zie hoofdstuk 6, deel 6.2.2) werd dit protocol pas in 1992 goedgekeurd. 

Echter niet dit nieuwe protocol zorgde voor een echte doorbraak in het dossier, maar 

wel – zoals hierboven beschreven – de informele contacten tussen enkele technici en de 

studie van Leiedal die toen werd uitgevoerd (cf. supra, deel 7.3.3). Eind de jaren ’80 en 

begin de jaren ’90 werd ook geschaafd – onder meer door Leiedal – aan de vijf 

uitvoeringsfases. De vastlegging ervan gebeurde in functie van de bouwvergunning en 

het raamcontract met de aannemerscombinatie64. In 2001 wou men opnieuw tabula 

rasa maken van de bestaande protocollen en werd met alle betrokken actoren een 

derde protocol opgesteld. Dit protocol, dat uiteindelijk nooit formeel werd 

ondertekend, was voornamelijk toegespitst op de uitvoeringsfase en de financiering. In 

mei 2006 – wanneer de uitvoering van de werken relatief ver gevorderd is – volgt 

uiteindelijk ook nog een pact waarin de stad (nogmaals) ‘bindende’ afspraken krijgt 

over de verdere financiering. Daarin durft W&Z voor het eerst zich vastpinnen op een 

einddatum van de werken (2010). 

 

Kortom, noch de verschillende protocollen, noch de planmatige uitwerking van elke 

fase, noch het raamcontract, kon beletten dat de plannen voortdurend bleven wijzigen 

(vb. bruggen die in de ene fase waren voorzien bouwt men in een andere fase, de 

timing diende regelmatig aangepast, nieuwe ideeën werden toegevoegd, etc.). We 

merken – zeker in de uitvoeringsfase – dat een planwijziging ook regelmatig leidde tot 

een aanpassing van een ander formeel document (vb. raamcontract). Bindende 

afspraken over financieringsstromen en einddata vindt men er ook nauwelijks in terug. 

Naar verluid zou dit wettelijk ook niet kunnen65. Wanneer enerzijds lokale actoren de 

                                                  
64 Het werken met een raamcontract in dit langlopende project kan moeilijk een onverdeeld succes worden 

genoemd. Het voordeel is dat er een druk was om dit project te blijven financieren, het nadeel is dat de 

bouwheer gebonden is aan een aannemerscombinatie die tracht te profiteren van contractwijzigingen. 

Daarnaast verhinderde dit raamcontract dat de Stad Kortrijk na de realisatie van de Westelijke Ring (die in 

1985 als pasmunt werd gebruikt) de volgende fases in gevaar zou brengen. De betrokken actoren zijn het 

er wel over eens dat zonder raamcontract de Leiewerken niet per definitie vlotter zouden gebeuren of 

goedkoper zouden uitvallen. 
65 De minister kan immers maar per jaar de financiële middelen formeel goedkeuren die in het 

investeringsprogramma van W&Z zijn opgenomen. De Leiewerken nemen hieruit afgelopen jaren een 

serieuze brok (jaarlijks voorziet W&Z 12 à 15 miljoen euro voor de Leiewerken op een totaal 

investeringsbudget van ca. 35 miljoen euro. Na 2010 komt er dus een aanzienlijke financiële ruimte vrij 
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plannen voortdurend wijzigen en anderzijds de Vlaamse overheid laat vermelden dat 

financiële beloftes afhankelijk zijn van de Vlaamse begroting, verliezen dergelijke 

documenten veel aan kracht en geloofwaardigheid. In stuurgroepen zou men dan ook 

zelden of nooit refereren naar deze formele documenten. De protocollen en pacten 

dienden vooral om formeel vast te leggen wat ondertussen was gegroeid (vb. 

vastlegging tracé, afdwingen van Westelijke ringbrug, bepaling breedte van Leie, 

design als essentieel element, grotere lokale inspraak, etc.).  

 

In het besluitvormingsproces van het project ‘K in Kortrijk’ staan drie formele 

overeenkomsten tussen de betrokken actoren centraal: de intentieverklaring van 2004, 

de samenwerkingsovereenkomst van 2005 en het charter in 2007. Opnieuw betreft het 

documenten waarin (vaak relatief langzaam gegroeide) afspraken formeel worden 

geconsolideerd. Achteraf gezien (en tot nu toe) kunnen we wel stellen dat deze 

afspraken vrij goed zijn nageleefd. In de marge hiervan willen we ook nog vermelden 

dat enkele geïnterviewden stellen dat het Masterplan Spoorweglaan mee aan de basis 

lag van de ontwikkelingen rond het grootschalige winkelcentrum. Uit de reconstructie 

die we schetsten in hoofdstuk 6 mogen we besluiten dat dit niet echt het geval is. 

Hoogstens heeft dat plan, samen met andere ontwikkelingen, de context rijp gemaakt 

om open te staan voor en in te gaan op alternatieve voorstellen van promotoren. En 

dan misschien juist vooral doordat het Masterplan alles behalve een succes was naar 

resultaten. Het zal op termijn misschien veeleer andersom gelden: het project 

Foruminvest kan een sterke impuls geven aan het gebied rond de verder gelegen en 

‘achtergestelde’ Spoorweglaan, zeker wanneer ook het opkomende stationsproject zijn 

ambities kan waarmaken. 

 

In het project Buda Kunsteneiland is de eerste formele afspraak de oprichting van 

stuur- en werkgroepen om de ideeën verder te ontwikkelen. Programmatorische, 

juridisch-financiële en ruimtelijke ‘conceptplannen’ kregen er vorm en inhoud. Het 

ruimtelijk ontwikkelingsconcept dat De Meulder voorstelde moest volgens de auteur 

overigens een open concept blijven omdat het einde per definitie ongekend is66. Het 

concept diende bij machte te zijn veranderende deelinzichten te incorporeren, 

onverwachte opportuniteiten te benutten, verschillende tijdsduren te hanteren, een 

bijkomende laag (vb. een ecologische) te enten op de ruimtelijke drager of tegenvallers 

te verwerken. Een visie over planning die aansluit bij complexiteitserkennende 

benaderingen. Een tweede document dat we hier naar voor kunnen schuiven is het 

project- en ontwikkelingsplan (inclusief een gedetailleerde kostenraming) dat werd 

opgemaakt in functie van de Vlaamse subsidies rond stadsvernieuwing. Tot slot zijn er 

ook afspraken vastgelegd in de oprichtingsdocumenten rond het Autonoom 

Gemeentebedrijf Buda. Dit laatste is misschien nog het enige document dat min of 

meer het predikaat verdient van een formele overeenkomst die de voortgang van het 

project en de afspraken tussen de betrokken actoren hieromtrent vastlegt. 
 

                                                                                                                                                

voor andere waterwegenwerken in Vlaanderen). De deelcontracten die uit het investeringsprogramma 

voortvloeien worden goedgekeurd door de Raad van Bestuur van W&Z en zijn wel bindend. Betrokken 

actoren stellen ook dat deze deelcontracten relatief los van de bestaande protocollen en pacten worden 

goedgekeurd. 
66 DE MEULDER, o.c., 2006, p.66. 
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7.4.5.   Voorlopige stilstand: strategische planning als contradictio in terminis 

Uit onze Kortrijkse cases blijkt dat strategische plannen op stadsniveau en ruimtelijke 

instrumenten niet aan de basis liggen van en niet doorslaggevend zijn in de besluit-

vorming bij stadsontwikkelingsprojecten. Deze instrumenten vormen (vooralsnog) 

geen bifurcatiemoment (vb. stopzetten, uitstellen, versnellen of grondig wijzigen), 

maar zijn slechts één van de vele elementen (met weinig impact) in een kluwen van 

interstrategische processen die in onderlinge interactie de uitkomsten bepalen. Ze 

bundelen en beschrijven veeleer de consequenties van geleidelijk aan gegroeide 

strategische lijnen en reeds genomen beslissingen. We stellen tevens vast dat binnen de 

contouren van een stadsproject de opmaak van een overeenkomst, projectplan, 

protocol, charter of pact ook geen aanleiding geeft tot of de context rijp maakt voor een 

verdichtingsmoment waarop cruciale besluiten worden genomen. Ook dergelijke 

projectgerichte instrumenten consolideren gemaakte afspraken en volgen dus veeleer 

na dergelijke verdichtingsmomenten of na geleidelijk aan en vaak informeel gegroeide 

besluiten binnen interstrategische processen. Dit sluit aan bij de stelling van Mintzberg, 

Ahlstrand & Lampel die een strategisch plan niet alleen als een relatief gegeven 

beschouwen, maar ook als een ‘contradictio in terminis’. Planning leidt volgens hen 

immers niet tot strategieën: als er niet eerst een strategie is die op incrementele wijze 

tot stand is gekomen, kan er van planning geen sprake zijn67. Of de plannen inzake de 

implementatie vervolgens worden uitgevoerd zoals min of meer voorzien, verschilt 

zoals reeds aangegeven per case (cf. verschil tussen project ‘K in Kortrijk’ en de 

Leiewerken, deel 7.3.4). 

 

Uit een verkennend onderzoek naar onder meer het draagvlak van strategische 

plannen op stadsniveau en ruimtelijke (structuur)plannen blijkt in Kortrijk een sterk 

politiek draagvlak voor dergelijke instrumenten te ontbreken. Meerdere politici en 

enkele ambtenaren beschouwen strategische planning als gekunstelde instrumenten 

die nauwelijks voeling hebben met de complexe en onvoorspelbare realiteit (cf. 

hoofdstuk 5, deel 5.2 en 5.3). Samen met de complexiteit van ons onderzoeksobject en 

het onrijpe of prille karakter van enkele plannen68, verklaart dit de beperkte impact van 

deze instrumenten. Vaak tot frustratie van vele ambtenaren. Toch mogen we niet blind 

zijn voor de vaak indirecte functies die dergelijke instrumenten kunnen hebben. Zo 

zorgen veel (strategische) plannen voor een zekere profilering en bieden ze een 

houvast voor (vaak minder betrokken) actoren binnen en buiten de stedelijke 

organisatie. Interessant is ook om vast te stellen hoe het opmaakproces van dergelijke 

strategische documenten een interessante oefening kan zijn. Het schept immers een 

gelegenheid voor alle betrokken actoren (in hoofdzaak politici en ambtenaren, maar dit 

proces kan extern worden opengetrokken) om na te denken over de richting(en) waar 

men op langere termijn wil komen. Het eindproduct is misschien voorlopig en relatief, 

het kan mogelijks toch dienen als een tijdelijke ‘fix’ voor de organisatie. De 

meerwaarde van projectgerichte instrumenten ligt volgens ons voornamelijk in de 

                                                  
67 Naar MINTZBERG, AHLSTRAND, LAMPEL, o.c., 1999, pp.76-77. Cf. hoofdstuk 2 (deel 2.3.6). 
68 Het strategische meerjarenplan is pas recentelijk ingevoerd. De koppeling van een strategische nota aan 

een financiële nota bezorgt dit instrument wel wat slagkracht (cf. hoofdstuk 4, deel 2.2.4). Ook het 

gemeentelijke ruimtelijke structuurplan werd pas in 2006 afgerond (cf. hoofdstuk 5, deel 5.2.1). 
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implementatiefase. Een degelijke concentratie en koppeling tussen strategieën, acties 

en budgetten kunnen immers voor een efficiëntere en effectievere beleidsvoering 

zorgen.  

 

De analyseresultaten inzake het plannings- en projectinstrumentarium werken volgens 

ons sterk ondersteunend voor de resultaten met betrekking tot de voortgang van het 

besluitvormingsproces. Een insnijding die de rol, positie en impact van dergelijke 

instrumenten in kaart brengt blijkt ook beter operationaliseerbaar en minder 

onderhevig aan interpretaties dan de insnijding omtrent het procesverloop. Conclusies 

met betrekking tot het aanwenden van instrumenten zoals autonome gemeente-

bedrijven, publiek-private samenwerkingsverbanden en andere juridische constructies 

bespreken we in hoofdstuk 8 (cf. deel 8.2). 

 

7.5.   IMPACT VAN EXOGENE FACTOREN  

7.5.1.   Omgevingsdeterminisme? 

Volgens enkele complexiteitserkennende benaderingen vermeld in hoofdstuk 2, in het 

bijzonder de contingentietheorie en de populatie-ecologie, worden besluitvormings-

processen gedomineerd door de omgeving69. Zo goed mogelijk reageren op of 

aanpassen aan wat in de omgeving gebeurt is dan het streefdoel. Dergelijke extreme 

uitgangspunten delen wij niet en ook onze empirische resultaten wijzen niet in die 

richting. Zoals aangegeven in hoofdstuk 2 (cf. deel 2.3.2) zien wij geen ‘objectieve’ 

problemen en opportuniteiten, maar willen we weten hoe actoren betekenis geven en 

inschattingen maken van exogene factoren (waarbij de macht van actoren niet zelden 

bepalend werkt voor welke interpretatie overheerst). Met ‘omgeving’ bedoelen we hier 

al dan niet toevallige factoren waarop het in voege zijnde Kortrijkse bestuur geen of 

nauwelijks impact heeft, maar deze wel moet meenemen, inschatten en een plaats 

geven in functie van de besluitvorming. In dit onderdeel gaan we per case na wanneer 

welke exogene factoren opduiken. We maken een onderscheid tussen factoren op 

stadsniveau en bovenlokaal niveau. 

 

7.5.2.   Exogene factoren op stadsniveau  

De besluitvorming rond de inplanting van het winkelcentrum ‘K in Kortrijk’ in de 

binnenstad is zoals reeds aangegeven in de eerste fase (i.c. ‘naar ID’, cf. deel 7.3.2) sterk 

beïnvloed door een aantal exogene factoren op stadsniveau. Allereerst is er de 

neerwaartse spiraal waarin het binnenstedelijke handelsapparaat zich bevond. Merken 

en ketens trokken weg, het aanbod aan grote winkels nam verder af, leegstand en 

verkrotting namen toe. Een andere factor betreft het vrijkomen van een grote school 

(alsook enkele panden ernaast) in de buurt van het winkelwandelgebied. Door een 

reorganisatie van het secundair onderwijs ontstond dus een probleem/opportuniteit.  
 

                                                  
69 Cf. hoofdstuk 2 (deel 2.3.2). 
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Deze mechanismen zien we min of meer terugkomen bij het stadsproject ‘Buda 

Kunsteneiland’. Ook hier werd de besluitvorming in oorsprong beïnvloed door enkele 

contextfactoren waarop Kortrijkse politici, ambtenaren en private actoren inspeelden 

(cf. supra, deel 7.3.2). Zo liet het Buda-eiland zich midden jaren ‘90 kenmerken door 

industrieel verval. Fabriekspanden zoals de Tacktoren en de fabriek Desmet-Dejaegere 

stonden leeg en vroegen om een herbestemming. De aanwezige culturele infrastruc-

tuur, zoals het stedelijke Broelmuseum met zijn orangerie en paardenstallen, had dan 

weer nood aan renovatie. Daarbovenop verkozen de eigenaars van het cinemacomplex 

Pentascoop om  te verhuizen naar Hoog-Kortrijk waar meer ruimte was. Het bloeiende 

caféleven op het eiland, meer bepaald in het Mirakelstraatje (Kapucijnenstraat), 

sputterde. Tezelfdertijd waren in de stad Kortrijk culturele organisaties, net als de 

jongeren (cf. Texasverhaal), vragende partij voor infrastructuur in de ruime zin: 

ateliers, zalen voor podiumvoorstellingen, expositieruimtes, administratieve burelen, 

repetitieruimtes, etc. Ook de fusieoperatie van de Kortrijkse ziekenhuizen en hun 

centralisatie in Hoog-Kortrijk beïnvloedden de plannen op het Buda-eiland. Tot slot 

maakte het dossier van de Leiewerken – dat op zich niet wordt beïnvloed door 

dergelijke ‘lokale’ mechanismen – progressie, wat als een opportuniteit moet worden 

gezien om het Buda-eiland op één of andere manier aan te pakken (cf. deel 7.2.2).  

 

Voornamelijk bij de Leiewerken, maar ook bij beide andere stadsprojecten, speelt de 

factor ‘verkiezingen’ een rol. Zo werken een nieuwe burgemeester en een specifieke 

coalitiepartner duidelijk door op de besluitvorming van de drie stadsprojecten, zowel 

procesmatig als inhoudelijk (cf. hoofdstuk 8, deel 8.2). 

 

In de andere fasen (i.c. ‘naar 2D’ en naar ‘3D’) zijn er nauwelijks exogene factoren op 

stadsniveau die het besluitvormingsproces in sterke mate bepalen. Een uitzondering is 

hier de bodemvervuiling die de Leiewerken lange tijd stillegden. 

 

7.5.3.   Exogene factoren op bovenlokaal niveau  

Naar ID 

 

In de eerste fase spelen ook exogene factoren een rol die hun oorsprong hebben of te 

situeren zijn op een bovenlokaal niveau. Zoals reeds herhaaldelijk vermeld zijn de 

Leiewerken in sterke mate het gevolg van Europese vragen (i.c. waterwegennet voor 

scheepvaart tot 1.350 ton en het Seine-Schelde project voor scheepvaart tot 4.400 ton). 

Bij het project ‘K in Kortrijk’ speelt in de eerste fase zeker de ‘commerciële’ dynamiek 

die aanwezig is in omliggende steden en gemeenten, meestal dankzij investeringen van 

private actoren. Eventueel kunnen we ook het feit dat er projectontwikkelaars bestaan 

met ervaring in het realiseren van winkelcentra in steden als een aparte exogene factor 

beschouwen. Het project Buda Kunsteneiland is in oorsprong nauwelijks onderhevig 

aan concrete bovenlokale exogene factoren, tenzij we hier ook bredere trends in 

rekening nemen zoals de herschaling (i.c. ‘glocalisatie’ of ‘glurbanization’) en de 

interstedelijke competitie die hieruit voortvloeit. Dit geldt dan ook voor beide andere 

stadsprojecten. 
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Naar 2D 

 

Ook in de evoluties naar 2D duiken exogene factoren op die de voortgang van het 

besluitvormingsproces versnellen of vertragen. In het project ‘K in Kortrijk’ zijn er 

nauwelijks belemmerende maar wel meerdere stimulerende factoren te detecteren. Zo 

onderschatten we hier geenszins de mogelijkheid en stijgende trend om op lokaal vlak 

stadsontwikkelingsprojecten aan te pakken via autonome gemeentebedrijven zoals de 

Woonregie en het SOK. Ook de subsidies die het Vlaamse stedenbeleid voorziet om 

vernieuwende en innovatieve stadsprojecten te belonen zorgen hier voor een positieve 

noot, hoewel ze niet echt ingrijpen op het algemene concept van het stadsproject. De 

impact van deze subsidies inzake stadsvernieuwing op het project Buda Kunsteneiland 

is aanzienlijk groter: deze financiële middelen dienden duidelijk als hefboom voor het 

project dat binnen de stad ter discussie stond. 

 

Vertragende exogene factoren zijn vooral aanwezig bij de Leiewerken. Zo werden de 

snelheid en mogelijkheden binnen dit dossier sterk bepaald door de veranderende 

budgettaire ruimte op het Vlaamse beleidsniveau, een factor die weliswaar ook 

samenhangt met de al dan niet beïnvloedbare beleidskeuzes van de minister van 

Openbare Werken. Het getalm op Vlaams niveau midden jaren ‘90 sluit deels aan bij 

die (beperkte) financiële ruimte, maar had ook te maken met twijfels over de 

binnenscheepvaart als oplossing voor bepaald goederenverkeer. Moeilijk los te 

koppelen van voorgaande elementen is ook hier de factor ‘verkiezingen’. Nieuwe 

politici en coalities van politieke partijen op het Vlaamse niveau hadden en hebben – 

zoals reeds herhaaldelijk aangetoond – hun impact op de Leiewerken. Daarenboven 

werkt ook de verkiezing zelf, en dan zeker de perikelen rond de overgang tussen 

legislaturen, vaak remmend voor het dossier (vb. het tweede protocol en de aanstelling 

van burgemeester Sansen). Naast een verandering op het politieke vlak, zijn er ook 

organisatorische veranderingen binnen de administratie die het klimaat waarbinnen de 

besluitvorming plaatsvindt hebben doen kantelen. Zo werden op het bovenlokale 

beleidsniveau de diensten bevoegd voor het project Leiewerken eind jaren ’80 

geregionaliseerd. 

Naar 3D 

 

Ook tijdens de uitvoeringsfase zien we de inhoud en de voortgang van het 

besluitvormingsproces soms op en neer gaan of zigzaggen tengevolge van bovenlokale 

exogene factoren. Concreet zien we bij het project ‘K in Kortrijk’ dat zowel de timing 

als de indeling van het complex licht wijzigen omwille van wensen van de winkel-

ketens, het historisch onderzoek van de site conform het Verdrag van Malta en slechte 

weersomstandigheden. Bij de Leiewerken blijven de samenhangende factoren 

‘budgettaire ruimte’, ‘politieke coalitie’ en ‘verkiezingen’ ook in deze fase doorwerken 

op de besluitvorming. Daarnaast  beïnvloedt ook de verzelfstandiging van AWZ tot nv 

Waterwegen & Zeekanaal het besluitvormingsproces. Ook innovatieve trends die her 

en der ontstaan worden waargenomen en zorgen voor nieuwe inzichten. In de 

beschrijving van het proces werd aangetoond dat deze zaken – in hoofdzaak via aller-

hande studies (vb. studies van Leiedal, Secchi, Lemaire, De Meulder, fietsersplan,…) – 
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invloed uitoefenen op het project. Tot slot was ook de wereldwijde stijging van de 

staalprijs een vertragende factor70. Bij het project Buda Kunsteneiland willen we in deze 

fase vooral wijzen op enkele decreten of beslissingen van het bovenlokale niveau, meer 

bepaald het Vlaamse niveau. Zo mogen we naast de bepalingen in het gemeentedecreet 

inzake verzelfstandiging (cf. Autonoom Gemeentebedrijf Buda), in geen geval de 

gevolgen onderschatten van het Kunstendecreet voor de culturele organisaties in 

Kortrijk (cf. fusie tot vzw Buda Kunstencentrum).  
 

7.5.4.   Voorlopige stilstand: factoren ingeschat door actoren 

Uit ons onderzoek blijkt dat ook de ‘omgeving’ uiteraard niet afwezig is: doorheen de 

besluitvorming bij de stadsontwikkelingsprojecten duiken regelmatig exogene factoren 

op die door actoren worden gepercipieerd en ingeschat. Actoren kunnen dan 

strategisch anticiperen of voortbouwen waarna de besluitvorming aanpassingen kan 

ondergaan, zowel inhoudelijk als naar voortgang van het proces71.  

 

Met betrekking tot de genese van een idee voor een stadsproject (i.c. de fase ‘naar ID’) 

zien we dat bij de case ‘K in Kortrijk’ vooral en bij de case Buda Kunsteneiland quasi 

uitsluitend elkaar beïnvloedende exogene factoren op stadsniveau sterk doorwerken. 

Bij de Leiewerken zien we grotendeels een ander verhaal aangezien dit project 

voortvloeit uit een bovenlokale beslissing. In de andere fasen (i.c. ‘naar 2D’ en ‘naar 

3D’) beïnvloeden exogene factoren op stadsniveau nauwelijks de strategische 

processen. 

 

Exogene factoren die hun oorsprong voornamelijk buiten de stad of de stedelijke 

organisatie hebben oefenen nagenoeg in alle fasen via actoren een invloed uit op het 

besluitvormingsproces. Opvallend is hier de sterke impact van de factor ‘verkiezingen’ 

(inclusief de resultaten) en van beleidsinitiatieven van de Vlaamse overheid (i.e. 

beleidskeuzes van de ministers bevoegd voor openbare werken, wetten en decreten, 

budgettaire ruimte en subsidiestromen).  

 

Uit dit onderdeel blijkt dat het begrip ‘exogene factor’ zeer breed kan worden 

geïnterpreteerd. Zo vallen volgens ons (opduikende) processen ook onder de 

component ‘factor’ en moeten we tevens de vraag stellen of de door ons vermelde 

factoren wel steeds louter exogeen zijn (vb. ‘tanende winkelstad’ en ‘trends inzake 

glurbanization’). Duidelijk is alvast dat we met de factoren ‘verkiezingen’, ‘budgettaire 

ruimte’ en ‘Vlaamse beleidskeuzes’ op de brug zitten tussen hoofdstuk 7 en hoofdstuk 

8. 

                                                  
70 Vergeleken met de prijzen uit het raamcontract is de staalprijs gestegen met 250% (oktober 2008). 
71 In uitgesproken situaties belanden we bij Kingdon’s ‘policy window’. KINGDON, o.c., 1984. 
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8.1.   INLEIDING: ARCHITECTEN VAN BESLUITEN 

 

In dit hoofdstuk gaan we vooreerst na wie de architecten zijn van de besluiten tijdens 

de totstandkoming van Kortrijkse stadsontwikkelingsprojecten. We focussen hier op de 

rol en impact van de focal actor, maar besteden ook – zij het veeleer op meso-niveau1 – 

aandacht aan de betekenis van bovenlokale overheden en private actoren. We 

overlopen eerst de focal actor en gebruiken hier de formeel-legale posities als indeling. 

Bij de dominante actoren brengen we zoals in het intermezzo aangegeven telkens per 

case hun strategisch gedrag in kaart om zicht te krijgen op hun belangen, voorkeuren, 

doelen, handelingswijze, roltype en aangeboorde machtsbronnen2. Bij wijze van besluit 

trachten we voor elke actor een inschatting te maken van hun invloed per case en per 

fase (i.c. ‘naar ID’, ‘naar 2D’ en ‘naar 3D’). We ronden dit eerste deel af met enkele 

algemene conclusies. 

 

In een tweede deel lichten we toe hoe de architecten van de besluiten of de dominante 

actoren zich tot elkaar verhouden. De focus ligt dus op machtsverhoudingen. We staan 

daarom per case stil bij het belang van doelvervlechting, het koppelen van 

machtsbronnen en de sterkte van de interdependentie tussen dominante actoren. Tot 

slot maken we gebruik van Mintzberg’s typologie om een beeld te krijgen van de 

essentiële kenmerken van de interne en externe machtscoalities en machtsconfiguraties 

bij de drie stadsontwikkelingsprojecten3.  

 

                                                  

1 Cf. hoofdstuk 1 (deel 1.3.2). 
2 Cf. Intermezzo.  TEISMAN, G., Complexe besluitvorming, een pluricentrisch perspektief op besluitvorming over 

ruimtelijke investeringen (proefschrift), Rotterdam: Erasmus Universiteit, 1992, pp.87-90. Cf. Intermezzo. 
3 Cf. hoofdstuk 3 (deel 3.2.1). MINTZBERG, H., Power in and around organizations. Englewood Cliffs, NJ: 

Prentice Hall, 1983. 
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8.2.   KENMERKEN DOMINANTE ACTOREN EN BETEKENIS VAN ‘FOCAL ACTOR’ 

8.2.1.   Burgemeester van de stad Kortrijk 

Gerichte synthese: rol binnen en impact op de cases 

  

Weinig Kortrijkse politici hebben een impact gehad op het project van Foruminvest. 

Burgemeester De Clerck is hier de grote uitzondering. Hij was van bij aanvang 

betrokken en woog zwaar door op het dossier. Zo pleitte hij voor een wedstrijd met 

betrekking tot het vrijkomen van de middelbare school O.L.V. van Bijstand, zag hij snel 

het potentieel en de noodzaak in van het voorstel dat de investeerder Foruminvest toen 

deed, stimuleerde hij sterk de uitwerking van dat idee, leidde hij de onderhandelingen 

met deze private actor, bepaalde hij mee de randvoorwaarden, ondertekende hij mee 

de overeenkomsten en de charters, besliste hij mee over enerzijds de aan- en verkoop 

van gronden en panden en anderzijds het opzetten van enkele fondsen, lanceerde hij 

het idee van het Business Improvement District, trad hij mee op het voorplan tijdens de 

communicatie van het project naar handelaars en burgers, etc. Hij deed dit alles echter 

niet zozeer vanuit zijn burgemeestersambt, maar veeleer via zijn voorzitterschap van 

de directieraad van het autonome gemeentebedrijf Woonregie, later omgedoopt tot het 

Stedelijk Ontwikkelingsbedrijf Kortrijk (AG Woonregie/SOK). We komen daar meer 

uitgebreid op terug.  

 

De Leiewerken hebben een lange geschiedenis wat maakt dat meerdere burgemeesters 

bij de besluitvorming zijn betrokken geweest. Waar ze juist hun stempel op drukten is 

uiteraard sterk gebonden aan de fase waarin het project zich bevond. Zo had het 

stadsbestuur van de vorige en huidige legislatuur weinig verdienste aan de algemene 

beslissing over de Leiewerken in Kortrijk, maar des te meer gebruikten ze dit dossier 

als een onderlegger om daar allerlei zaken aan te koppelen (vb. design van bruggen, 

Buda-eiland, afwerking openbare ruimte, etc.). De algemene verdienste van de burge-

meesters De Jaeger, de Bethune en Sansen doorheen de tientallen jaren is dat ze de 

bekommernissen over de impact van de Leiewerken op het stadsweefsel hebben 

kunnen duidelijk maken aan de bovenlokale overheid. De Jaeger trok daarin feller van 

leer dan Sansen die begin jaren ’90 de ideeën en argumenten van enkele technici 

erkende om de Leiewerken te gebruiken als een stedenbouwkundige opportuniteit. 

Aangestuurd door enkele ambtenaren (i.c. Frans Van Den Bossche en werknemers van 

de intercommunale Leiedal, cf. infra) verdedigde ook burgemeester de Bethune vanaf 

1995 deze strategische lijn. Vanaf begin 2001 zette burgemeester De Clerck zijn 

schouders onder het project Leiewerken met als gevolg een sterke ‘boost’ op steden-

bouwkundig vlak en meer zekerheid over verdere financiering. De vier hierboven 

genoemde burgemeesters waren namens de stad (samen met vertegenwoordigers van 

de stedelijke administratie en de intercommunale Leiedal) de onderhandelaars met de 

bovenlokale overheid en voerden later het woord tijdens werkgroepen en/of 

stuurgroepvergaderingen met de Vlaamse administratie. 

 

Ook in het project Buda Kunsteneiland is een bijzondere plaats weggelegd voor 

Stefaan De Clerck. Toen hij begin 2001 het burgemeestersambt opnam in Kortrijk, 

waren op het eiland al enkele dynamieken aan de gang, maar hij was diegene die 
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verschillende zaken bundelde en integreerde (inclusief het dossier van de Leiewerken), 

vervolgens het idee van een kunsteneiland lanceerde en een kleine groep mensen wist 

te overtuigen dat de uitwerking van dit idee belangrijk kan zijn voor de stad. Hij 

bepaalde en introduceerde tijdens het begin van zijn eerste legislatuur ook 

langzamerhand de slagzin van de stad (en de Kortrijkse regio), namelijk ‘Kortrijk, stad 

van Innovatie, Creatie en Design’. Het project Buda Kunsteneiland past perfect binnen 

deze citymarketing. De meeste geïnterviewden vinden het merk- of lovenswaardig dat 

één persoon zo sterk zijn stempel kan drukken op een stadsproject. Terwijl nieuwe 

ideeën en plannen ingang vonden, werden bestaande plannen in extremis gewijzigd 

(cf. plannen van de zorggroep Heilig Hart). Nochtans was het draagvlak voor het 

project ‘Buda Kunsteneiland’ in eerste instantie zeer beperkt, zowel politiek als 

ambtelijk. Een warrige en beperkte communicatie door de burgemeester zou in 2002 en 

2003 zelfs wat remmend hebben gewerkt op dat vlak. Enkele Kortrijkse actoren stellen 

ook dat de kracht en macht van De Clerck vooral heeft gespeeld tijdens de eerste jaren 

van vorige legislatuur en nadien op enkele onderdelen, maar dat hij regelmatig de 

teugels vierde en het project bij tijden een beetje liet slabakken. Wel zette hij afgelopen 

jaren zijn schouders onder de realisatie van de Budafabriek en pleitte hij hard voor de 

oprichting van een autonoom gemeentebedrijf (i.c. AG Buda). Dergelijke constructie 

werd nochtans niet naar voor geschoven door de jurist Lievens die een vzw meer 

geschikt achtte. In mei 2007 was de AG Buda een feit en werd Stefaan De Clerck 

voorzitter van de Raad van Bestuur, een functie die hij eind 2008 moest neerleggen 

toen het ministerschap zich aandiende.  

Strategische gedragspatronen 

 

In dit proefschrift is het enkel zinvol in te gaan op de rol van burgemeester Sansen bij 

het project van de Leiewerken. Zijn verdienste is hier dat hij zich kon vinden in het 

omdraaien van de basisfilosofie bij dit dossier: niet meer ijveren voor een zo beperkt 

mogelijke herkalibrering van de Leie en aantasting van het stadsweefsel, maar de 

Leiewerken aangrijpen als een opportuniteit om het stadsbeeld op te waarderen met 

innovatieve realisaties. Dit vroeg een doelverandering zodat koppelingen met doelen 

van andere actoren mogelijk werden en de impasse verdween. Waar het beleid van de 

stad – niet alleen bij het dossier van de Leiewerken – zich toen liet typeren als 

behoudsgezind is dat niet zo voor de hand liggend. Min of meer hetzelfde kan worden 

gezegd over burgermeester de Bethune (cf. ook cases ‘K in Kortrijk’ en Buda Kunsten-

eiland). Het is ook onder zijn burgemeesterschap dat de ‘urban renaissance’ van 

Kortrijk werd ingezet. Zoals verder duidelijk wordt mogen we zijn invloed hier niet 

overschatten: met betrekking tot fysiek-ruimtelijke ingrepen diende ook de Bethune 

meestal overtuigd te worden door vertegenwoordigers van de stedelijke administratie 

(i.e. hoofdingenieur Frans Van Den Bossche) en de intercommunale Leiedal. Het pleit 

voor beide burgemeesters dat ze de meerwaarde van dergelijke initiatieven inzagen en 

bereid waren hun ambities te verleggen, maar zelf waren ze noch initiator, noch vurige 

voorstander van dergelijke zaken. Na het omdraaien van de basisfilosofie kunnen we 

deze figuren veerleer typeren als supporters en/of selectoren4. Hun prioriteiten en 

                                                  

4 Een supporter verleent steun aan de initiator(s), een selector neemt bindende besluiten. TEISMAN, o.c., 

1992, pp.63-64 (cf. Intermezzo). 
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doelen lagen in hoofdzaak op andere domeinen. Onder meer in functie van hun 

herverkiezing opteerden ze voor een beleid dat ‘dicht bij de mensen stond’ (cf. 

hoofdstuk 5, deel 5.4.2). 

 

Waar de persoonlijke belangen van burgemeester De Clerck in grote lijnen allicht 

zullen overeenkomen met deze van zijn voorgangers en de meeste andere politici5, zien 

we duidelijke verschillen naar strategisch gedrag, zowel naar voorkeuren, doelen en 

ambities als naar handelingswijze. Veel meer dan vorige burgemeesters – de Bethune 

deed dit min of meer schoorvoetend – tracht(te) Stefaan De Clerck de stad Kortrijk 

doelbewust en met veel energie te positioneren en te profileren in een interstedelijke 

competitie (niet alleen binnen Vlaanderen)6. Onder meer met de drie door ons 

behandelde stadsprojecten is het zijn bedoeling Kortrijk te transformeren tot een 

‘entrepreneurial city’. De slagzin die hij hierbij lanceerde ‘Kortrijk, stad van innovatie, 

creatie en design’ dient als rode draad doorheen deze en talrijke andere dossiers. Dit 

alles sluit ook sterk aan bij zijn persoonlijke interesses. Gegeven zijn ‘drive’, 

persoonlijke interesses en formeel-legale posities7 valt zijn rol als initiator en/of hevig 

supporter van onze drie cases goed te plaatsen.  

 

Stefaan De Clerck kunnen we tevens zien als een actor die verbindingen legt tussen 

allerlei (strategische) processen en gebeurtenissen, al doende en zoekend tot 

opportuniteiten en doelen komt, openstaat voor netwerkvorming met externe actoren, 

strategisch vooruit durft denken. Het samengaan van deze capaciteiten treffen we bij 

het Kortrijkse bestuur nergens nog in die mate aan. Kingdon duidt dergelijke figuren 

aan met ‘policy entrepreneurs’, “[…] advocates of a project but at the same time they act as 

brokers, negotiating among people and making the critical couplings”8. Zelf omschrijft De 

Clerck zijn functioneren als “dossiers koppelen en 1000 teljoren draaiend houden”. Uit onze 

cases blijkt ook dat hij zich nauwelijks bekommert om allerlei formele regels en 

reglementen (vb. inzake bouwvergunningen, procedures, plannen, etc.). Dat zijn 

gedrag naast innovatie en succes soms ook leidt tot vluchtigheid en/of kritiek zien we 

ook hier. Dit mechanisme lichtten we toe met de januskop van orde en chaos (cf. 

hoofdstuk 2, deel 2.1). 

Gebruikte machtsbronnen en machtskanalen 

 

Als houder van het belangrijkste lokaal politiek mandaat beschikt de Kortrijkse 

burgemeester over de formele bevoegdheid om beslissingen te nemen en – omdat deze 

functie is verworven in een representatieve democratie (cf. hoofdstuk 3, deel 3.5.3) – 

                                                  

5 Uit ons onderzoek blijkt dat het burgemeesterschap een felbegeerde positie is, dat een hoog 

stemmenaantal hierbij essentieel is en dat men zich (ook min of meer los hiervan) wil profileren op allerlei 

dossiers. Dit sluit aan bij meer uitgewerkte theoretische inzichten inzake ‘public choice’ (cf. hoofdstuk 2, 

deel 2.2.2) en bij verkiezingstheorieën (cf. hoofdstuk 3, deel 3.5.2). 
6 Voor een uitgebreidere toelichting, cf. hoofdstuk 5 (deel 5.4.2) 
7 I.c. tot eind 2008 burgemeester (inclusief bevoegd voor cultuur) en onder meer ook voorzitter van het 

Stedelijk Ontwikkelingsbedrijf Kortrijk (SOK). Indicatief voor zijn interesse is dat Stefaan De Clerck 

aanblijft als voorzitter komende jaren, ondanks zijn ministerschap. 
8 KINGDON, J.W., Agendas, alternatives and public policies. Boston: Little, Brown and Company, 1984, 

pp.188-192. 
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over een ruime legitimiteit. Deze laatste machtsbron kreeg bij Stefaan De Clerck een 

zwaarder gewicht omwille van zijn reputatie als voormalig federaal minister en 

nationaal partijvoorzitter van de Christen-democraten. Opvallend en essentieel voor 

onze conclusies is dat Stefaan De Clerck de drie cases aanstuurt – in tegenstelling tot 

zijn voorgangers – (relatief) los van het schepencollege, de gemeenteraad en de 

stedelijke administratie. De besluitvorming bij het project ‘K in Kortrijk’ verliep in 

hoofdzaak via het AG Woonregie/SOK. Met andere woorden, hij gebruikt hier niet 

zozeer zijn formele bevoegdheid van burgemeester, maar wel vrij bewust deze van 

voorzitter van de directieraad van dit autonoom gemeentebedrijf. Zoals we verder 

toelichten wordt het AG Woonregie/SOK gebruikt als machtskanaal of –instrument om 

het delicate onderhandelingsproces met Foruminvest niet te belemmeren (cf. infra, deel 

8.2.4). Bij de Leiewerken worden de strategische keuzes gemaakt via de inter-

communale Leiedal. De contacten tussen Leiedal en burgemeester De Clerck zijn goed, 

wat zich vertaalt in bijna dagelijks directe lijnen voor overleg en feedback (cf. infra, 

deel 8.2.5). Bij het project Buda Kunsteneiland werd wel meer een beroep gedaan op 

het ambtelijke apparaat van de stad, maar lijkt sinds de oprichting van de AG Buda – 

tot eind december 2008 voorgezeten door De Clerck – hun rol nagenoeg uitgespeeld 

(cf. infra, deel 8.2.3). Kabinetsmedewerkers van burgemeester De Clerck vervullen bij 

de drie cases geen voorbereidende rol, noch fungeren ze als een soort buffer. 

 

Voornamelijk bij het project Buda Kunsteneiland maakte het Kortrijkse bestuur, i.c. 

aangestuurd door burgemeester De Clerck, ook gebruik van een financiële machtsbron. 

Zo was of werd de stad eigenaar van tal van ‘culturele’ panden, zorgde ze voor 

renovatie en ondersteunt ze (licht) vzw Buda Kunstencentrum. Bij de Leiewerken en bij 

het project ‘K in Kortrijk’ zijn de financiële inspanningen namens de stad relatief 

beperkt, respectievelijk de aanleg van de skatebowl, de realisatie van een fietserstunnel 

en infrastructuur rond Budabeach enerzijds en de heraanleg van publieke ruimte 

(inclusief wegen) en bijdragen in enkele fondsen anderzijds.  

 

Bij de cases ‘K in Kortrijk’ en Buda Kunsteneiland maakte burgemeester De Clerck 

slechts in beperkte mate gebruik van zijn uitgebreid netwerk (vb. licht lobbywerk rond 

het subsidiedossier bij de Vlaamse overheid en afchecken ideeën bij enkele Kortrijkse 

sleutelfiguren). Bij de Leiewerken bracht hij de machtsbron ‘relaties’ wel regelmatig in 

stelling. Waar De Jaeger en Sansen niet en de Bethune amper deze machtsbron konden 

aanwenden (cf. ongunstige situatie onder minister Kelchtermans), zien we in de 

reconstructie van het besluitvormingsproces herhaaldelijk dat partijpolitieke relaties 

van Stefaan De Clerck (en soms ook professionele en persoonlijke, de grens is dan dun) 

de besluitvorming beïnvloeden9. De (rechtstreekse) lijn met bovenlokale politici, in 

hoofdzaak Vlaamse ministers bevoegd ruimtelijke ordening, is meest succesvol 

wanneer deze via de eigen politieke partij loopt (i.c. CVP/CD&V), maar ook met 

socialistische ministers speelde De Clerck zijn relaties uit, wat maakte dat dit dossier 

op Vlaams niveau niet (meer) in dovemansoren viel10. Onder meer om deze laatste 

                                                  

9 We hebben overigens geen zicht op praktijken van de loge of de vrijmetselarij met betrekking tot de drie 

cases. 
10 Hierbij werd vaak het college en ook de schepen van Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening gepasseerd 

(cf. infra, deel 8.2.2).  
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relaties te onderhouden en de kansen op succes te verhogen nam De Clerck – hoewel 

de Christen-democraten een meerderheid hadden – vorige legislatuur een socialist, 

Philippe De Coene, mee op in het schepencollege. Dit politiek manoeuvre herhaalde 

zich eind 2006 in een lichtere versie (en zonder dat er een meerderheid was): er werd 

gekozen voor een coalitie met de liberalen, naar verluid deels in functie van het 

‘commerciële’ stadsproject ‘K in Kortrijk’, een dossier dat vooral de middenstand 

aanbelangt11. 

 

Op de brug tussen professionele en partijpolitieke relaties dienen we hier ook nog mee 

te geven dat Stefaan De Clerck – al dan niet “in een sfeer van ‘geheimdoenerij” – goede 

contacten en rechtstreekse lijnen onderhield met enkele private investeerders en/of 

aannemers die betrokken zijn bij twee van onze cases (cf. infra, deel 8.2.7). 

Invloed per fase 

 

Uit de gerichte synthese van onze casebeschrijvingen en de analyse van het 

strategische gedrag (inclusief de gebruikte machtsbronnen en machtskanalen) kunnen 

we over het algemeen concluderen dat de Kortrijkse burgemeesters een belangrijke rol 

vervullen bij de besluitvorming rond stadsontwikkelingsprojecten. Echter niet elke 

burgemeester was betrokken bij elke (fase van het) project en hun impact op de 

besluitvorming is ook verschillend. Zo kunnen we moeilijk naast de prominente rol 

van Stefaan De Clerck kijken. In onderstaande tabel geven we op basis van onze 

reconstructie van de besluitvormingsprocessen per fase een inschatting van de invloed 

die de burgemeesters hebben uitgeoefend. 
 

                                                               Tabel 8.1: Inschatting invloed van burgemeesters per fase en case 
 

 (naar) ID naar 2D naar 3D 

Burgemeester ‘K’ Leie Buda ‘K’ Leie Buda ‘K’ Leie Buda 

A. Sansen n.v.t. ++ - n.v.t. + n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

E. de Bethune - + + n.v.t. ++ n.v.t. n.v.t. + n.v.t. 

S. De Clerck ++ n.v.t. ++++ +++ n.v.t. ++++ ++ +++ +++ 

                                       Noot: we maken hier een onderscheid tussen zeer veel (++++), veel (+++), matig (++), een beetje (+), geen (-). 

 

8.2.2.   College, gemeenteraad en politieke partijen in Kortrijk 

Gerichte synthese: rol binnen en impact op de cases 

 

Pas wanneer via het SOK de delicate onderhandelingen met de private investeerder 

Foruminvest achter de rug waren, werd het college en de gemeenteraad formeel op de 

hoogte gebracht van de ontwikkelingen inzake het winkelcomplex. Wel werden de 

ideeën van Foruminvest door burgemeester De Clerck regelmatig informeel gecheckt 

bij de fractie van de CD&V. Onder meer omdat er binnen de partij aanvankelijk geen 

                                                  

11 Het feit dat de VLD toen minder veeleisend was naar schepenmandaten dan de sp.a is hier wel meer 

doorslaggevend. Uitgebreidere toelichting cf. hoofdstuk 5 (deel 5.4.2). 
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sterke consensus leek te bestaan, werd niet met het dossier naar buitengekomen, ook 

niet op een gemeenteraad. In de stuurgroep van dit project werd Stefaan De Clerck 

bijgestaan door een schepen (vorige legislatuur was dat Frans De Stoop en huidige 

legislatuur is dit Wout Maddens), maar in de praktijk voerde vooral de burgemeester 

hier het hoge woord namens de stad (cf. supra). Via hun vertegenwoordigers bij de 

directieraad of de Raad van Bestuur van het SOK waren alle politieke partijen min of 

meer op de hoogte van het project en zijn ontwikkelingen (cf. infra, deel 8.2.4). 

Uiteindelijk bleek geen enkele politieke partij of strekking fundamentele bezwaren te 

hebben tegen de investering die Foruminvest wou doen. Over de grootschaligheid van 

het project en zeker over de manier waarop de besluiten zijn genomen (i.e. 

“ondemocratisch, zelfs zonder te communiceren”) is men veel minder tevreden. Pas in de 

loop van 2006, toen de grote contouren van het project reeds vastlagen, werden 

bepaalde schepenen formeel nauwer betrokken bij het dossier en kregen ze invloed op 

enkele onderdelen van dit dossier. Zo heeft Guy Leleu, schepen van Mobiliteit en 

Infrastructuur, een deel van de verantwoordelijkheid gekregen voor uitvoeringen 

inzake mobiliteit. Hij zit bijgevolg de algemene coördinatievergaderingen voor die 

vooral gericht zijn om de hinder van de werken te beheersen. Schepen de Bethune 

zetelt dan weer in de raad van bestuur van het Business Improvement District. Ook 

Wout Maddens (open VLD) wordt als schepen van Openbare Werken sinds begin 2007 

nauwer betrokken. Zoals reeds vermeld zou het politiek gezien voor de CD&V een 

interessant gegeven zijn geweest om bij dit economisch delicaat dossier de liberalen in 

de coalitie te hebben (cf. supra, deel 8.2.1). 

 

Bij de Leiewerken valt niet alleen op dat schepenen en gemeenteraadsleden nauwelijks 

hun stempel hebben kunnen drukken op de besluitvorming, maar ook dat – met 

uitzondering van de burgemeester(s) – zeer weinig politici goed op de hoogte zijn van 

dit project. Ze beschouwden de Leiewerken bovendien niet als ‘hun beleid’. Afgelopen 

decennia zorgde dan ook uiterst zelden een schepen en/of gemeenteraadslid voor een 

cruciale tussenkomst of een politiek manoeuvre in het kader van de Leiewerken 

(uitzonderingen zijn hier De Coene die het dossier verdedigde bij ‘zijn’ socialistische 

minister of schepenen die zich lieten gelden met betrekking tot de verkeerscirculatie). 

Sinds eind 2008 Stefaan De Clerck minister is geworden en hij dit project niet meer 

formeel kan opvolgen in stuurgroepen blijken enkele schepenen plots wel bereid om 

dit mandaat op te nemen en zich te profileren op dit grotendeels afgerond dossier.  

 

In tegenstelling tot beide andere cases zien we dat een schepen en gemeenteraadslid 

wel hebben gewogen op de besluitvorming bij het project Buda Kunsteneiland. Een 

eerste algemene vaststelling is echter dat het college van burgemeester en schepenen 

rond dit dossier niet eensgezind naar voor trad. Aanvankelijk stond burgemeester De 

Clerck zelfs vrij geïsoleerd, maar na enkele jaren groeide ook op dit niveau een klein 

draagvlak. Officieel keurde de meerderheid de afspraken met betrekking tot het project 

‘Buda Kunsteneiland’ wel goed, maar in de praktijk waren de spanningen tussen de 

burgemeester en bepaalde schepenen12 en tussen schepenen onderling groot tot zeer 

groot. Een belangrijke figuur voor het overleven van dit project was Frans De Stoop die 

zijn ACW-achterban kon overtuigen van het belang van dit project voor de stad (cf. 

                                                  

12 I.c. tussen burgemeester De Clerck en schepen Bral, vorige legislatuur bevoegd voor cultuur. 
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hoofdstuk 6, deel 6.4.2). Als schepen bevoegd voor ruimtelijke ordening en 

stedenbouw focuste hij toen op het belang van de fysiek-ruimtelijke ingrepen voor het 

eiland (én ook voor de stad) en zette hij het zogenaamde ‘elitaire culturele luik’ in de 

schaduw. Dit laatste kon immers op weinig sympathie van de arbeidersbeweging 

rekenen. De gemeenteraad werd telkens laat en beperkt op de hoogte gehouden over 

(de vorderingen van) dit dossier. Via andere kanalen vingen ze broksgewijs stukken op 

en voerden niet zelden scherpe oppositie. Zo eiste vorige legislatuur de VLD bij monde 

van Wout Maddens een referendum over Buda-eiland en was het Vlaams Blok radicaal 

tegen dergelijke initiatieven. Wel waren er enkele Kortrijkse politici die dit stadsproject 

min of meer genegen waren en op hun manier steunden waar mogelijk. Bijvoorbeeld 

Bart Caron die werkzaam was op het kabinet van Vlaams minister Anciaux (Cultuur) 

en later van Vlaams minister van Grembergen (Cultuur én stedenbeleid). Als 

verdediger van de kunstensector en als oppositielid in de Kortrijkse gemeenteraad is 

zijn houding momenteel ambigu. 

Strategische gedragspatronen en machtsbronnen 

 

Zoals toegelicht in hoofdstuk 5 (cf. deel 5.4.2) ontbreekt vaak de collegialiteit bij het 

Kortrijkse college. Door vermeende persoonlijke vetes, interne spanningen tussen de 

vleugels van de Christen-democraten onderling en tussen de meerderheidspartijen, 

met daarbovenop het streven naar een herverkiezing bij de meeste uitvoerende 

mandatarissen, is het hier zoeken naar een teamgeest en overheerst vaak een aanpak 

“waarbij ieder zijn ding doet en de ander gerust laat”. Dit komt ook tot uiting bij de drie 

besluitvormingsprocessen die we in kaart brachten. Met uitzondering van de schepen 

bevoegd voor ruimtelijke ordening en stedenbouw zijn leden van het college – al dan 

niet gewenst – immers weinig of niet betrokken bij deze projecten. Initiators zijn ze 

geen van allen en hun doelen of ambities liggen elders. Schepenen van ruimtelijke 

ordening en stedenbouw blijken ondanks hun bevoegdheid bij de besluitvorming rond 

stadsontwikkelingsprojecten tevens duidelijk ondergeschikt aan de burgemeester. 

Verder zijn er lichte verschillen tussen de drie projecten. Bij de case ‘K in Kortrijk’ zien 

we dat in de implementatiefase enkele schepenen een functie hebben opgenomen die 

gelieerd is aan dit project. Dus naast ‘selectoren’ duiken bij de uitvoering enkele 

‘supporters’ op. Bij de Leiewerken zijn de dezelfde roltypes aanwezig, waarbij wel 

dient gezegd dat het supporteren veeleer sporadisch opduikt. Deze steun werd 

voornamelijk verleend via het mobiliseren van partijpolitieke relaties met bovenlokale 

politici. Bij de case Buda Kunsteneiland stond de initiator, burgemeester De Clerck, op 

politiek vlak aanvankelijk vrij geïsoleerd. Het college telde zelfs enkele critici of 

tegenstanders van het project. Vandaar ook het belang van de bemiddelende en 

steunverlenende rol van Frans De Stoop in dit dossier. Door zijn steun en die van het 

ACW verwierf het project een grotere legitimiteit. Hoewel deze schepen een meer 

collegiale bestuursstijl hanteerde dan burgemeester De Clerck, dacht De Stoop ook op 

lange termijn en/of voorbij zijn bevoegdheden en zocht hij mee naar mogelijkheden om 

van Kortrijk opnieuw een centrumstad te maken.  

 

De rol van gemeenteraadsleden binnen onze cases beperkt zich tot ‘selectoren’. Ze 

laten hun legitimatiemacht gelden en keuren formele besluiten goed, maar voor het 
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overige is hun betrokkenheid over het algemeen nihil. Critici zijn er wel, maar hun 

impact weegt nauwelijks. Hetzelfde geldt voor de schaarse supporters (met 

uitzondering van Bart Caron die sterke banden heeft met de kunstensector en vanuit 

zijn Vlaamse functie destijds voor een interessante connectie zorgde, cf. infra). 

Opvallend is wel dat bij besluitvorming rond stadsontwikkelingsprojecten de politieke 

protagonisten regelmatig terugkoppelden naar de eigen lokale politieke fractie. Over 

dat soort dossiers wordt in Kortrijk bovendien makkelijker gepraat binnen de eigen 

achterban – i.c. binnen de ACW-fractie of binnen het politiek comité van UNIZO – dan 

binnen de bredere politieke fractie. Kortom, fracties vervullen hier een soort informele 

beoordelaarsrol die betrekking heeft op zowel de inhoud van het project als het 

besluitvormingsproces dat daarmee gepaard gaat.  

Invloed per fase 

 

Uit bovenstaande analyses met betrekking tot het strategisch gedrag en de gebruikte 

machtsbronnen mogen we bij wijze van samenvatting afleiden dat de invloed van 

schepenen verschilt per project, maar over het algemeen beperkt is. De impact van 

gemeenteraadsleden op onze cases is nagenoeg onbestaande: zij veranderen niet of 

nauwelijks de inhoud of voortgang van de projecten. 
 

                                                                 Tabel 8.2: Inschatting invloed van lokale politici per fase en case 
 

 (naar) ID naar 2D naar 3D 

Lokale politici ‘K’ Leie Buda ‘K’ Leie Buda ‘K’ Leie Buda 

Schepen R.O.13 - - - + - +++ + - + 

Andere schepenen  - -  -   - -   -  + +   - 

Gemeenteraad  - -  -   - -   -  -  -  - 

Lokale partijen  - -  -   + -   +  -  -  - 

                                Noot: we maken ook hier een onderscheid tussen zeer veel (++++), veel (+++), matig (++), een beetje (+), geen (-). 

 

8.2.3.   Stedelijke administratie 
 

“Uw onderzoek is echt interessant om eindelijk te weten  

hoe het zit met al die projecten.” 

[ topambtenaar Kortrijk, 2008 ] 

Gerichte synthese: rol binnen en impact op de cases 

 

Wat geldt voor de Kortrijkse politici, geldt ook voor de Kortrijkse ambtenaren in de 

case ‘K in Kortrijk’. Noch de stadssecretaris, noch andere leidende ambtenaren waren 

betrokken bij de voorbereiding of onderhandelingen met betrekking tot dit project. 

Waar burgemeester De Clerck de grote uitzondering vormt bij de politici, is de 

uitzindering hier hoofdingenieur Frans Van Den Bossche. Hij stuurde hier niet zozeer 

vanuit zijn positie als leidende ambtenaar, maar veeleer via zijn adviserende functie 

                                                  

13 Schepen bevoegd voor ruimtelijke ordening en stedenbouw: Frans De Stoop (tot eind 2006) en Wout 

Maddens (vanaf begin 2007). 
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binnen het AG Woonregie/SOK (cf. infra, deel 8.2.4). Hoewel het project een serieuze 

impact heeft op de mobiliteit in de binnenstad en dus ook op de werkzaamheden van 

de dienst Mobiliteit van de stad Kortrijk, waren de ambtenaren van deze dienst maar 

laat op de hoogte. Zij moesten dit ondergaan en hun plannen bijsturen waar nodig. 

Vrij laat in het besluitvormingsproces werd een ‘werkgroep mobiliteit’ opgericht en 

werden de stedelijke diensten bijgevolg ingeschakeld om de voordien gemaakte 

keuzes verder voor te bereiden (vb. inzake grootte parking en ontsluiting). Een tweede 

werkgroep van de Kortrijkse administratie bereidde het dossier juridisch-economisch 

voor en hield contacten met de handelaars. Later kregen ook andere stedelijke directies 

en diensten vragen en opdrachten rond het project van Foruminvest (vb. inzake de 

inkleding van de publieke ruimte rond de site en de organisatie van kinderopvang). In 

tegenstelling tot de case ‘K in Kortrijk’ betrok men bij de opmaak van het Masterplan 

Spoorweglaan wel het ambtelijk apparaat in de zogenaamde planningsfase. 
 

Ook bij de Leiewerken blijkt ingenieur Van Den Bossche sinds lange tijd de meest (en 

niet zelden ook de enige) betrokken ambtenaar. Zo was hij één van de technici die in 

1992 voorstelde om de basisfilosofie van dit dossier om te draaien. Door zijn toedoen 

werden ook de ontwerpen van de Dam- en Groeningebrug aangepast, waardoor de 

deur open kwam te staan om alle ontwerpen naar een hoger niveau te tillen. Formeel-

legaal is hij sinds vele jaren projectleider en is hij betrokken bij alle belangrijke 

beslissingen rond dit dossier. Samen met de burgemeester en een vertegenwoordiging 

van de intercommunale Leiedal (cf. infra) is hij dan ook namens de stad aanwezig op 

stuurgroepvergaderingen. Andere personen van de stedelijke administratie werden 

nagenoeg compleet buiten dit project gehouden14. Aanvankelijk speelde ook Robert 

Stock een rol in dit dossier, maar langzamerhand verdween hij in de schaduw. 

Sommige directies worden wel – vaak in allerijl – ingeschakeld om iets formeel in orde 

te brengen (vb. inzake mobiliteit), wat niet voor de hand liggend is omwille van hun 

beperkte dossierkennis. Illustratief voor het gebrek aan betrokkenheid van de 

stedelijke administratie is de beperkte aandacht voor de Leiewerken in administratieve 

documenten. Zo vinden we in de beleidsinsteek van de vorige legislatuur (2001-2006), 

een document van meer dan 200 pagina’s, slechts op twee plaatsen één zin over de 

Leiewerken terug. In de beleidsinsteek opgemaakt eind 2006 is het één van de vijf 

stadsprojecten waaraan de administratie enkele paragrafen weidt. Wat overigens niet 

betekent dat de administratie meer impact krijgt op het dossier of de werken van 

dichterbij kan opvolgen.  

 

Bij enkele kiemen van het project Buda Kunsteneiland waren ambtenaren uit de stad 

betrokken (cf. Kunstenplan, renovatie Tacktoren), maar eens het idee gelanceerd was 

gebeurden de meeste initiatieven vanuit een soort parallel circuit. Dit circuit lag 

grofweg buiten de stedelijke administratie, maar soms werden ambtenaren hierbij 

betrokken. Zo zaten in de werkgroepen die het idee van het kunsteneiland vorm en 

inhoud gaven ook ambtelijke vertegenwoordigers. Toch waren de meeste leidende 

ambtenaren, waaronder ook de stadssecretaris, niet betrokken en pas laat op de hoogte 

van de ontwikkelingen op het eiland. Een cruciale stap voor dit stadsproject bereidde 

                                                  

14 Rond afgeleide projecten van de Leiewerken (vb. rond de Oude Leiearm) is de betrokkenheid en invloed 

van de Kortrijkse ambtelijk apparaat heel wat groter. 
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hoofdingenieur Van Den Bossche voor die wel het project van bij aanvang licht 

opvolgde, namelijk het opmaken van het subsidiedossier voor een financiering door 

het Vlaamse stedenbeleid. Eens de subsidie werd toegekend en de gemeenteraad zijn 

fiat gaf over de planning en budgettering (tweede helft van 2003), groeide de rol van 

de stedelijke administratie, zowel in het stedenbouwkundige als in het kunstenverhaal. 

Zo zorgden Frans Van Den Bossche en ingenieurs van de directie Stadsplanning en 

Ontwikkeling – al dan niet via het project van de Leiewerken – voor de opvolging van 

fysiek-ruimtelijke werkzaamheden op of langs het eiland en waren Mieck Vos (toen 

adjunct-stadssecretaris) en Machteld Claerhout (hoofd directie Cultuur) de drijvende 

krachten van het Voorlopig Bewind, een organisatie in hoofdzaak ontstaan om de 

culturele infrastructuur op het Buda-eiland te beheren in afwachting van de oprichting 

van het Autonoom Gemeentebedrijf Buda. Sinds het AG Buda operationeel is zijn 

Kortrijkse ambtenaren echter opnieuw uit het verhaal verdwenen. 

Strategische gedragspatronen en machtsbronnen 

 

Bepaalde figuren of delen van de stedelijke organisatie hebben geen of zeer licht 

invloed uitgeoefend op de besluitvorming bij de drie stadsprojecten: de stadssecretaris, 

de stadsontvanger15, het managementteam, de directieraad en het middenkader. De 

impact van de strategische cel en het S3-overleg (inclusief de nieuwe directeur van de 

Kortrijkse directie Stadsplanning en Ontwikkeling) kunnen we moeilijk inschatten 

omdat deze instituties pas recentelijk in voege zijn (cf. hoofdstuk 5, deel 5.4.2). 

 

De meest invloedrijke figuur is hier telkens van bij aanvang Frans Van Den Bossche, 

momenteel hoofdingenieur met een relatief ‘vrije’ rol in de stedelijke organisatie. Zijn 

rol kunnen we in de drie cases verder typeren als ‘facilitator’ omdat hij zijn kennis en 

expertise in positieve zin aanwendt zonder daar ‘directe’ belangen bij te hebben (i.c. in 

de zin van financiële winst of een herverkiezing). Wel boeit het hem om na te denken 

over en bezig te zijn met het morfologische van de stad. Door zijn jarenlange ervaring 

bezit Frans Van Den Bossche een uitstekende inhoudelijke reputatie op dat vlak. Net 

als burgemeester Stefaan De Clerck – waarmee hij goede contacten onderhield – 

stuurde en stuurt hij de besluitvormingsprocessen niet zozeer vanuit zijn formeel-

legale positie binnen de stedelijke administratie, maar doet hij dit vanuit andere 

organen. Bij de case ‘K in Kortrijk’ is dat het AG Woonregie/SOK, bij de Leiewerken is 

dat de intercommunale Leiedal (cf. infra). De interne verdeeldheid en spanningen op 

ambtelijk vlak – voornamelijk terug te voeren tot de moeilijke verhouding tussen Frans 

Van Den Bossche en enkele directieleden – maakten het ook moeilijk om andere 

ambtenaren bij deze projecten te betrekken.  

 

Toch moeten we de voornaamste redenen waarom bij deze drie projecten slechts 

weinig figuren uit de Kortrijkse administratie op de besluitvorming konden wegen 

elders zoeken. Voor de case ‘K in Kortrijk’ geldt vooral het gebrek aan soepelheid en 

ervaring om met private partners in zee te gaan waardoor het AG Woonregie/SOK 

voor dergelijke dossiers op de voorgrond treedt. Voor de case rond de Leiewerken ligt 

                                                  

15 Op een meer algemeen niveau stimuleerde hij het projectdenken door budgetten te ordenen per project 

(cf. hoofdstuk 5, deel 5.4.2). Dit had (relatief) het grootste effect op de case Buda Kunsteneiland. 
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de oorzaak in het gebrek aan capaciteit bij het ambtelijk apparaat waardoor de stad 

genoodzaakt werd een beroep te doen op Leiedal16. Dergelijke evoluties zorgen voor 

een zekere frustratie en spanning binnen de stedelijke organisatie. 

 

Als er toch stedelijke ambtenaren bij deze cases worden betrokken is dat ofwel in de 

uitvoeringsfase omdat ze moeten toezien op de (belendende) werken (cf. case ‘K in 

Kortrijk’) ofwel in een soort deelproces waarin ze gedurende een relatief korte periode 

een rol krijgen toebedeeld (cf. case Buda Kunsteneiland). We zouden hun roltype dan 

kunnen omschrijven als tijdelijke supporter of tijdelijke facilitator. 

Invloed per fase 

 

Voor de volledigheid maken we in onderstaande tabel een fijner onderscheid dan in 

wezen nodig. De enige figuur uit de stedelijke administratie die zijn stempel kon 

drukken op het besluitvormingsproces van een stadsproject is immers hoofdingenieur 

Frans Van Den Bossche. 
 

                                                         Tabel 8.3: Inschatting invloed van lokale ambtenaren per fase en case 
 

 (naar) ID naar 2D naar 3D 

Ambtenaren ‘K’ Leie Buda ‘K’ Leie Buda ‘K’ Leie Buda 

Stadssecretaris  - -  -  - -  -  -  -  -  

Stadsontvanger -   -   +   -   -   +   -   -   +  

Hoofdingenieur   ++   +++ +   ++   +++   +++   ++   +++   ++   

Leidende ambt.17  - +   +   -    +  +   +    -  +   

Middenkader  - -  +  - -  -  -  -  -  

                                Noot: we maken ook hier een onderscheid tussen zeer veel (++++), veel (+++), matig (++), een beetje (+), geen (-). 

 

8.2.4.   Autonome gemeentebedrijven 

SOK als hét instrument voor de besluitvorming bij ‘K in Kortrijk’ 

 

Het autonoom gemeentebedrijf Woonregie, later omgedoopt tot het Stedelijk 

Ontwikkelingsbedrijf Kortrijk (SOK), is voor en binnen de stad Kortrijk het instrument 

geweest om de besluitvorming bij het project ‘K in Kortrijk’ te organiseren. Waar in 

beide andere cases dit autonome gemeentebedrijf niet werd betrokken, moet het hier 

beschouwd worden als een essentiële initiator. Het doel van dit gemeentebedrijf kende 

in de loop van het proces een evolutie: waar het in 1998 was opgericht om via veeleer 

kleinschalige woonprojecten nieuw leven te blazen in de binnenstad, bleek na enkele 

jaren dat de focus steeds meer kwam te liggen op ingrijpende stadsontwikkelings-

projecten waaronder het grootschalige winkelcomplex (cf. hoofdstuk 5, deel 5.4.3). 

Vandaar ook de naamswijziging in juli 2004. De ambitie is niet winst maken, maar wel 

                                                  

16 Een piste om Maarten Gheysen van de intercommunale Leiedal naar de stedelijke administratie te halen 

werd uiteindelijk afgeblazen (cf. infra, deel 8.2.5). 
17 Inclusief managementteam en directieraad. 
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slechte panden opkopen, slopen en de gronden aanbieden aan gunstige prijzen mits 

aan enkele voorwaarden wordt voldaan. Deze voorwaarden voor de investeerders 

hebben betrekking op het opwaarderen van de site en haar omgeving (vb betaalbare 

winkelruimtes, kwaliteitsvolle architectuur, gericht op bepaalde doelgroepen, geen 

speculatie, etc.). Deze filosofie zien we duidelijk aanwezig bij de besluitvorming rond 

dit project. 

 

Zoals in hoofdstuk 5 (cf. deel 5.4.3) al beschreven moeten we een onderscheid maken 

tussen de werknemers van het AG Woonregie/ SOK18, waaronder directeur Trui 

Tydgat, en de aansturing van dit gemeentebedrijf door de directieraad en Raad van 

Bestuur waarvan titelhoudend burgemeester De Clerck telkens voorzitter is19. Waar in 

hoofdzaak de directieraad de beslissingen neemt, bereidden de werknemers van het 

AG Woonregie/ SOK de beslissingen voor. De scheidslijn tussen beide is in de praktijk 

echter niet altijd even zuiver. Ter voorbereiding en in functie van het project op de site 

van de vrijgekomen middelbare school gingen de werknemers van het AG 

Woonregie/SOK het veld in en kregen als eerste zicht op bepaalde problemen en 

opportuniteiten (vb. leegstaande scholen en andere panden), zij praatten met en 

luisterden naar alle betrokkenen (vb. zusters O.L.V. van Bijstand, handelaars, 

promotoren), zij organiseerden de wedstrijd, zij dienden allerlei vergunningen aan te 

vragen en zij bereidden de formele overeenkomsten en het Charter voor. Hun kennis 

van het dossier was dus ontzettend groot, waardoor ze ook in zekere zin konden 

sturen. Zij het door de manier waarop ze hun informatie doorgaven en presenteerden, 

zij het door het nemen van een duidelijke adviserende rol. Uiteindelijk was het wel niet 

Trui Tydgat of een andere werknemer die namens de stad als persoon zwaar heeft 

doorgewogen op de besluitvorming bij dit stadsproject, maar was die rol – zoals al 

gemeld – in hoofdzaak weggelegd voor de voorzitter, Stefaan De Clerck. Tussen 

beiden personen waren en zijn er wel goede, zeer regelmatige en rechtstreekse 

contacten. De burgemeester was in de praktijk hier ook het enige aanspreekpunt voor 

het AG Woonregie/SOK binnen het stadsbestuur.  

 

Burgemeester De Clerck in het bijzonder en meer uitgebreid de directieraad van het 

AG Woonregie/ SOK namen dus de belangrijke, maar moeilijke beslissingen om met 

Foruminvest in zee te gaan en een grootschalig winkelcentrum te laten verrijzen in de 

Kortrijkse binnenstad. Beslissingen die hieraan werden gekoppeld werden ook door dit 

directiecomité genomen (vb. verkoop van lagere school O.L.V. van Bijstand, 

aanpassing kleinschaligere projecten, aanpak mobiliteit, oprichting Pandenfonds, etc.).  

Op de vergaderingen van dit comité bestaande uit 5 personen (cf. hoofdstuk 5, deel 

5.4.3) bleek vooral Stefaan De Clerck en in mindere mate ook Frans Van den Bossche en 

Frans De Stoop in staat de besluitvorming te sturen. De Raad van Bestuur had weinig 

impact op het project. Zij kregen weinig keuzes voorgelegd, namen dan ook weinig 

eigen beslissingen en luisterden vooral naar wat reeds was gepland.  

 

Het feit dat dit dossier bij het AG Woonregie/ SOK zat en niet binnen de stad, heeft er 

voor gezorgd dat enerzijds de onderhandelingen met de private projectontwikkelaar 

                                                  

18 Het SOK telt 3 à 4 werknemers. 
19 Zoals reeds vermeld is deze functie verenigbaar met zijn ministerschap. 
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veeleer achter gesloten deuren konden gebeuren, en dat anderzijds de samenwerking 

tussen publieke en private actoren soepeler kon worden opgezet. Volgens de onder-

handelaars mocht de zoektocht naar een (fragiel) compromis tussen Foruminvest, de 

stad en het SOK immers niet worden geschaad door bezwaren van ‘derden’ en was het 

noodzakelijk om op een snelle manier in PPS-constructies te stappen. Zonder het SOK 

zouden we een ander verhaal hebben gekregen. Volgens enkele nauw betrokken 

actoren zou dergelijk project er zonder het AG Woonregie/ SOK zelfs nooit gekomen 

zijn. Hoe dan ook blijkt uit deze case dat het autonome gemeentebedrijf vrij snel, 

flexibel en zonder goedkeuring van het college vastgoedtransacties kon uitvoeren en 

haar netwerk met mensen uit de privé-sector makkelijk kon aanwenden. Samengevat 

zijn de machtsbronnen die het AG Woonregie/SOK hier aanwendde financiële 

middelen (i.c. bezit van vastgoed, cf. supra), kennis en expertise inzake 

stadsontwikkeling, relaties (in potentie nog groter wanneer het netwerk van 

‘voorzitter’ De Clerck wordt ingeschakeld) en formele bevoegdheden toegekend door 

de Kortrijkse gemeenteraad. Of het AG Woonregie/SOK over voldoende legitimiteit 

beschikt(e) daarover bestaat discussie. Enerzijds wordt het autonome gemeentebedrijf 

aangestuurd door een Raad van Bestuur met overwegend lokaal verkozen politici, 

anderzijds wordt het democratische gehalte van het AG Woonregie/SOK sterk in 

twijfel getrokken door heel wat leden van het stedelijk politiek-administratief apparaat. 

Uit deze case blijkt alvast dat enkele politici sterk kunnen sturen buiten het college of 

de gemeenteraad om. Het SOK blijft overigens wel voor bepaalde cruciale zaken nog 

steeds afhankelijk van de besluiten van het college of van de werking van de stedelijke 

administratie20. Maar omdat de burgemeester, de eerste schepen en Frans Van Den 

Bossche in het directiecomité zitten, ondervond het AG Woonregie/SOK hier zelden 

grote problemen. De samenwerking tussen het autonome gemeentebedrijf en de 

stedelijke administratie verliep aanvankelijk gespannen (voornamelijk omdat het AG 

Woonregie/SOK meer dan de stedelijke administratie dacht/denkt vanuit een 

commerciële ingesteldheid) maar zou de laatste jaren zijn verbeterd (cf. hoofdstuk 5, 

deel 5.4.3). 

Buda AGB, een recent product 

 

Het autonome gemeentebedrijf Buda (Buda AGB) is een beheersinstrument voor de 

culturele en artistieke infrastructuur op Buda-eiland dat recentelijk voortvloeide uit het 

overeenkomstige stadsproject. Het kan bijgevolg moeilijk zelf een vooraanstaande rol 

hebben gespeeld in de totstandkoming van dit project. Voorlopig valt af te wachten of 

dit instituut in de toekomst mee zijn stempel zal drukken op strategische keuzes. De 

eerste opvallende vaststelling is dat hier niet het juridische advies van een aangestelde 

expert met betrekking tot het statuut van dergelijk orgaan werd gevolgd (i.c. een vzw), 

maar wel de voorkeur van onder meer Stefaan De Clerck. Voorstanders trachten de 

kritiek op het democratisch deficit te weerleggen door te wijzen op het belang van een 

organisatie die soepel kan onderhandelen met private partners. Een tweede 

vaststelling (mogelijks samenvallend met de eerste) is dat dit gemeentebedrijf sterk 

politiek wordt aangestuurd, maar niet ambtelijk. Zo zijn ook beide centrale figuren van 

het ‘Voorlopig Bewind’ uit beeld verdwenen. Mieck Vos ging in een gerenommeerd 

                                                  

20 Bijvoorbeeld de vraag naar extra financiële middelen en het leveren van bouwvergunningen. 
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consultantbedrijf aan de slag en Machteld Claerhout werd om tal van redenen 

genegeerd. De coördinator van Buda AGB is Gunther Broucke die goede contacten 

onderhield met de eerste voorzitter van de Raad van Bestuur van Buda AGB, Stefaan 

De Clerck. 

Invloed per fase 

 

Uit het strategisch gedrag en de machtsbronnen van het AG Woonregie/SOK leiden we 

af dat hun invloed bij de case ‘K in Kortrijk’ groot is, maar moeten we een onderscheid 

maken tussen verschillende componenten van dit autonome gemeentebedrijf. Over het 

recent opgerichte Buda AGB valt vooralsnog weinig te melden. 
 

                                        Tabel 8.4: Inschatting invloed van autonome gemeentebedrijven per fase en case 
 

 (naar) ID naar 2D naar 3D 

Autonoom bedrijf ‘K’ Leie Buda ‘K’ Leie Buda ‘K’ Leie Buda 

Directiecomité SOK ++ - -  +++ - -  ++ - - 

Raad van Bestuur SOK - - -  - - -  - - - 

Werknemers SOK ++ - -  ++ - -  + - - 

Buda AGB n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. +/-  

                                Noot: we maken ook hier een onderscheid tussen zeer veel (++++), veel (+++), matig (++), een beetje (+), geen (-). 

 

8.2.5.   Intercommunale Leiedal 

Gerichte synthese: rol binnen en impact op de cases 

 

De intercommunale Leiedal is van bij aanvang een cruciale actor in het dossier van de 

Leiewerken. Niet alleen lag deze intercommunale 15 jaar geleden mee aan de basis van 

de kentering van de Kortrijkse strategie en verfijnde ze de uitvoeringsfases, maar 

Leiedal is ook de stabiele factor op lokaal niveau sinds de start van de uitvoeringsfase. 

Concreet zien we de sterke visionaire capaciteiten van Leiedal onder meer terugkomen 

in de informele contacten rond 1992 en in de studie die daaruit volgde. In hun rol als 

tussenpersoon zorgden ze toen voor een uitweg in de impasse tussen AWZ en de stad. 

In de jaren die volgden waren ingenieurs van Leiedal, voornamelijk Karel De Baere en 

Herman Jult, via werkgroepen nauw betrokken bij tal van beslissingen. Sinds begin 

deze eeuw begeleidt Leiedal de Leiewerken namens de stad Kortrijk. Karel De Baere, 

de directeur van de intercommunale, en Maarten Gheysen die op het dossier werkt en 

ook alle details kent, zijn hier de centrale figuren. Karel De Baere opereert hier vooral 

vanuit de achtergrond. In discussies met de andere partners vertegenwoordigt, 

verdedigt en ontwikkelt voornamelijk Maarten Gheysen mee de standpunten van de 

stad. Hij zetelt ook in de stuurgroep die de belangrijkste beslissingen neemt voor het 

project. Door zijn kennis en ervaring kan hij sterk wegen op het dossier. Zoals reeds 

gemeld gebeurde en gebeurt dit in nauw overleg met burgemeester De Clerck en 

hoofdingenieur Van Den Bossche. Doordat de dagdagelijkse en kleinere beslissingen 

steeds meer door Leiedal autonoom worden genomen en Stefaan De Clerck, gezien zijn 

ministerschap, (alvast formeel) meer op de achtergrond treedt, zal langzamerhand 
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niemand meer van de stad Kortrijk nog goed op de hoogte zijn van de details van dit 

complexe dossier. 

 

De rechtstreekse impact van de intercommunale Leiedal op de besluitvorming bij het 

project Buda Kunsteneiland is beperkt. Onrechtstreeks speelt Leiedal op enkele 

manieren wel een rol. Ten eerste via het project van de Leiewerken (cf. supra en 

hoofdstuk 6, deel 6.3.2), ten tweede via hun betrokkenheid bij de organisatie van een 

internationale stedenbouwkundige workshop eind 2002, en ten derde via de huidige 

algemene directeur Karel De Baere die – net als Stefaan De Clerck – sterk 

geïnteresseerd is in dergelijke verhalen en onder meer zijn invloed liet gelden bij 

enkele ruimtelijke ingrepen op het eiland (vb. bij de bestemming van de Tacktoren) en 

lid is van de Raad van Bestuur van Buda Kunstencentrum (Buda KC).  
 

De Intercommunale Leiedal was als instituut niet betrokken bij het project ‘K in 

Kortrijk’. Hun directeur, Karel De Baere, lag wel mee aan de basis van de beslissing als 

jurylid van de wedstrijd die werd gewonnen door Foruminvest. Ook via zijn 

(informele) contacten met Stefaan De Clerck speelde Karel De Baere enigszins een rol 

in dit dossier.  

Strategische gedragspatronen en machtsbronnen 

 

De intercommunale Leiedal, opgericht in de jaren ’60 om 12 gemeenten bij te staan 

inzake ruimtelijke ordening en om het gewest Kortrijk te begeleiden bij haar 

economische expansie en reconversie21, is meestal in mindere of meerdere mate en 

direct of indirect betrokken als supporter en facilitator van Kortrijkse stadsprojecten 

(cf. cases ‘K in Kortrijk’ en Buda Kunsteneiland). Ook in het verleden bleek Leiedal 

vaak de drijvende kracht achter innovatieve ontwikkelingen in de stad (cf. hoofdstuk 5, 

deel 5.4.4). Zo deden zij regelmatig suggesties om ‘innovators’ zoals Bernardo Secchi 

en gerenommeerde architecten uit te nodigen naar Kortrijk en konden ze vervolgens 

niet zelden het Kortrijkse stadsbestuur overtuigen om in te gaan op hun creatieve 

ideeën en voorstellen. Het feit dat Leiedal niet of nauwelijks onderhevig is aan 

verkiezingen, bezorgt hen niet alleen een vrijere rol voor dergelijke zaken, maar ook de 

mogelijkheid om vaker buiten een legislatuur van zes jaar te denken. 

 

Bij de Leiewerken is de betrokkenheid op verschillende vlakken vrij extreem. Naast 

supporter en facilitator was deze organisatie – of beter: waren figuren van deze 

organisatie – tevens makelaar en zelfs initiator. Lange tijd traden ze immers op als een 

soort intermediair tussen de stad en de bovenlokale overheid. Onder meer ingenieurs 

van Leiedal, met name Herman Jult en Karel De Baere, lagen ook mee aan de basis om 

de herkalibrering van de Leie aan te grijpen als een stedenbouwkundige opportuniteit. 

Sinds geruime tijd volgt Maarten Gheysen dit dossier op de voet, niet alleen namens 

Leiedal, maar ook namens de stad. De kennis en expertise die Leiedal heeft 

opgebouwd bezorgt de medewerkers een sterke machtspositie en maakt van hen een 

noodzakelijke partner in dit dossier. De poging vanuit de stad om Maarten Gheysen 

als Leiedalmedewerker intern tewerk te stellen is om financiële redenen niet gelukt. 

                                                  

21 Hierdoor bezitten ze deels een formele autoriteit om bepaalde beslissingen te nemen. 
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Zoals vermeld is er voor dit dossier wel een frequent en goed contact tussen 

werknemers van Leiedal, Stefaan De Clerck en Frans Van Den Bossche (cf. supra, deel 

8.21 en 8.2.2). Leiedal neemt beslissingen dus niet alleen. Enkele actoren stellen dan 

ook dat de intercommunale voor dit dossier kan worden beschouwd als “de persoonlijke 

administratie van burgemeester De Clerck”. Dat de burgemeester geen formele relatie had 

met deze intercommunale vloeide voort uit een feitelijke onverenigbaarheid met zijn 

mandaat als Vlaams volksvertegenwoordiger. Leiedal zorgt wel dat de stad, en dan 

zeker de burgemeester, op interessante momenten kan scoren met de projectrealisaties 

bij het kiespubliek. Door de sterke betrokkenheid van Leiedal bij dit project voelen 

bepaalde stadsdiensten en directiehoofden zich regelmatig gepasseerd. Wanneer in het 

kader van dit dossier Leiedal dan een beroep diende te doen op deze stadsdiensten, gaf 

dit soms aanleiding tot vervelende situaties.  

Invloed per fase 

 

Bovenstaande analyse maakt duidelijk dat de invloed van de intercommunale Leiedal 

vooral bij de Leiewerken zeer hoog is. Bij de twee andere cases is de invloed beperkt en 

veeleer indirect. 
 

                                           Tabel 8.5: Inschatting invloed van de intercommunale Leiedal per fase en case 
 

 (naar) ID naar 2D naar 3D 

  ‘K’ Leie Buda ‘K’ Leie Buda ‘K’ Leie Buda 

Leiedal  + +++ + - +++ +  -  +++  +  

                                Noot: we maken ook hier een onderscheid tussen zeer veel (++++), veel (+++), matig (++), een beetje (+), geen (-). 

 

8.2.6.   Bovenlokale overheden 

Gerichte synthese: rol binnen en impact op de cases 

 

Internationale, federale en provinciale overheden hebben nauwelijks een duidelijk 

aanwijsbare invloed gehad op het besluitvormingsproces van de drie stadsprojecten.  

Wel werd de beslissing om de Leie in Kortrijk te verbreden, te verdiepen en recht te 

trekken genomen door de Belgische overheid die een Europese richtlijn wenste te 

volgen. Dit gebeurde in een subtiel samenspel met Kortrijkse figuren (cf. hoofdstuk 6, 

deel 6.3.2). Tot 1989 was dit een federaal dossier, na de regionalisering van het 

departement Openbare Werken, kwam het project onder een Vlaamse bevoegdheid. 

De Vlaamse overheid is dus sinds enkele decennia de bouwheer en diegene die 

nagenoeg alle kosten zal hebben betaald, in totaal vermoedelijk 125 à 130 miljoen euro. 

Hun betrokkenheid en invloed was en is dan ook hoog. Zo hadden enkele ingenieurs 

van de Administratie Waterwegen en Zeewezen (Vlaamse Gemeenschap), met name 

Rik Goetinck en Paul Spruytte, samen met technici van de stad Kortrijk en van de 

intercommunale Leiedal een oplossing gevonden om uit de impasse te geraken. Deze 

administratie maakte vervolgens na overleg met de bevoegde minister en met 

Kortrijkse actoren de eerste ontwerpen, vroeg een bouwvergunning aan, sloot opnieuw 

in overleg protocollen, een convenant, een raamcontract en een pact af, organiseerde 
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opvolgingscommissies, stuur- en werkgroepen, saneerde vervuilde gronden, stuurde 

plannen bij, volgde strikt de uitvoeringswerken op (inclusief hevige discussies met de 

aannemerscombinatie), etc. 

 

Bij het project Buda Kunsteneiland zorgde de Vlaamse overheid voor financiële steun, 

niet zozeer voor een inhoudelijke sturing of opvolging. Enerzijds was er een subsidie 

van het Vlaamse stedenbeleid ter waarde van 3 miljoen euro, anderzijds droegen de 

middelen voor de Leiewerken (waarvan de Vlaamse overheid bouwheer is) ook bij tot 

realisaties op het Buda-eiland. Sommige deelprojecten vloeien hier immers in elkaar 

over (cf. hoofdstuk 7, deel 7.2.2 en 7.2.3). Ook het Vlaamse Kunstendecreet stimuleerde 

het project in die zin dat enkele culturele organisaties gefusioneerd zijn in een nieuwe 

vzw die de stad een sterke speler bezorgt in het culturele veld, namelijk vzw Buda 

Kunstencentrum (cf. infra, deel 8.2.7). De Vlaamse Gemeenschap zorgt via subsidies 

voor 60% van de inkomsten van deze vzw. 
 

Ook bij het project ‘K in Kortrijk’ heeft de Vlaamse overheid niet rechtstreeks gewogen 

op de beslissing om een grootschalig winkelcentrum in de binnenstad te realiseren. 

Wel lag dit beleidsniveau via subsidies (cf. Mercuriusplan) mee aan de basis van de 

oprichting van het autonome gemeentebedrijf Woonregie (later SOK). In het verlengde 

van dit project zorgde het Vlaamse stedenbeleid ook voor financiële steun met 

betrekking tot de integratie van dit project in de Kortrijkse binnenstad (i.c. 2,8 miljoen 

euro subsidies) en met betrekking tot de heraanleg van de ‘grote doortocht’. Vlaamse 

administraties (vb. inzake mobiliteit) en de vervoersmaatschappij De Lijn werden pas 

laat van het project op de hoogte gesteld en waren bijgevolg geen bepalende actor bij 

de totstandkoming van dit project. 

Strategische gedragspatronen en machtsbronnen 

 

We behandelen de beslissingsmacht van deze bovenlokale actoren minder 

gedetailleerd dan bij een ‘focal actor’. Wel trachten we hun algemene invloed op de 

cases te bepalen. 

 

In de drie cases blijkt de Vlaamse overheid alvast supporter van de stadsprojecten. 

Telkens zien we een financiële ondersteuning. Waar dit bij de projecten ‘K in Kortrijk’ 

en Buda Kunsteneiland beperkt blijft tot enkele subsidies en bijdragen aan 

wegenwerken, neemt in het geval van de Leiewerken de Vlaamse overheid quasi 

volledig de zeer hoge kostprijs voor haar rekening.  

 

Als bouwheer, betaler, selector22 en initiator van de Leiewerken weegt de Vlaamse 

overheid dan ook zwaar door op de besluitvorming bij dit project. De Leiewerken 

waren voor de Vlaamse Administratie Waterwegen en Zeewezen (AWZ) echter een 

pilootproject voor wat betreft de herkalibrering van een waterweg in een binnenstad. 

Het Kortrijkse bestuur ergerde zich tot begin jaren ’90 dan ook aan het feit dat deze 

                                                  

22 Zo is het afleveren van de bouwvergunning wel een formele en noodzakelijke stap tijdens het 

besluitvormingsproces, maar zoals toegelicht in hoofdstuk 7 (cf. deel 7.4.3) hadden dergelijke 

instrumenten geen of nauwelijks impact op de inhoud en de voortgang van het project. 
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“waterwegenmakers met weinig ervaring in binnenstedelijke projecten” zich vooral focusten 

op wat binnen de kademuren hoort en zich nauwelijks bekommerden om 

stedenbouwkundige aspecten. In de loop van dit ‘opgelegde’ project is hieromtrent een 

kentering merkbaar en zien we langzaamaan een verbreding van de (aanvankelijk 

veeleer technische) doelen. Zo zorgden de realisaties uit de eerste fase bij alle 

betrokken actoren voor een groeiend besef omtrent de kwaliteit van de werken. Ook 

zouden bij de Vlaamse administratie afgelopen jaren meer dynamische werknemers in 

dienst zijn gekomen. Door het stijgen van de kostprijs steeg echter ook de druk bij de 

samenwerking en werd meermaals het grote belang van stedenbouwkundige aspecten 

in vraag gesteld door de bovenlokale administratie. Financiële belangen namen ook toe 

toen AWZ in juli 2004 werd opgenomen in het extern verzelfstandigd agentschap 

‘Waterwegen en Zeekanaal NV’ (W&Z)23. W&Z redeneert meer als een privé-bedrijf 

dan AWZ destijds24. Ze hebben ook een duidelijke economische opdracht en staan 

bovendien minder onder een democratische controle. Hierbij aansluitend zou de 

impact van Vlaamse ministers op W&Z minder sterk zijn dan op AWZ destijds. W&Z 

blijkt echter meer dan een nv die zich louter richt op waterafvoer en scheepvaart. Ook 

bij hen groeit de laatste jaren de aandacht voor recreatie en landschappelijke kwaliteit, 

wat maakt dat dit instituut niet per definitie gekant is tegen innovatieve en 

hoogwaardige afwerking van bruggen, kades en kaaimuren25. Het lukt W&Z niet altijd 

om de aannemerscombinatie die de werken uitvoert onder controle te houden. 

Ondanks hun formele bevoegdheden en hun statuut als bouwheer (die dus betaalt) 

merken we een sterke greep op de prijssetting en timing van de tijdelijke vereniging 

(cf. infra, deel 8.2.7). 

Politiek lokalisme als machtskanaal 

 

De verwevenheid van het lokale en het bovenlokale beleidsniveau in de case van de 

Leiewerken is opvallend. Niet alleen hadden we bijvoorbeeld midden jaren ’80 het 

alternatieve voorstel van Kortrijkse parlementairen, we stellen ook vast dat de 

verantwoordelijke bovenlokale ambtenaren hun afdeling in Kortrijk hadden en we zien 

parlementairen uit Kortrijk tijdens commissievergaderingen regelmatig dit dossier 

aankaarten (vb Carl Decaluwé, CVP, later CD&V). Echter vooral de impact van de 

bovenlokale netwerken van lokale politici blijkt niet te onderschatten. Door een beroep 

te doen op partijpolitieke relaties trachtte men de financiering van de Leiewerken 

boven op de Vlaamse agenda te houden. Dit komt sterk tot uiting sinds Stefaan De 

Clerck (CVP, later CD&V) burgemeester werd. Als ex-minister heeft hij een sterk 

netwerk, ook over de partijgrenzen heen. Zijn relatie met toenmalige minister Stevaert 

(SP) was zeer behoorlijk, maar het project zat en zit min of meer op rozen toen CD&V-

ministers de portefeuille van Openbare Werken in handen kregen (i.c. Kris Peeters en 

                                                  

23 Deze NV is een fusie van de nv Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen met een 

gedeelte van de Administratie Waterwegen en Zeewezen (AWZ) dat grotendeels overeenkomt met de 

afdelingen Bovenschelde en Zeeschelde van deze Administratie. 
24 Zo worden ‘restgronden’ niet meer automatisch overgedragen aan de lokale overheden, maar maakt 

W&Z deze zelf ten gelde. 
25 Acties zoals het platgooien van het kasteel van Maria Van Bourgondië bij waterwegenwerken in 

Oudenaarde zijn niet meer voor de hand liggend. 
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Hilde Crevits)26. Wanneer de burgemeester zijn zin niet krijgt (vb. op een stuurgroep-

vergadering), werd niet zelden rechtstreeks een beroep gedaan op de bevoegde 

Vlaamse ministers. Ook Philippe De Coene, onder meer als socialistisch schepen in 

vorige meerderheid (2000-2006) opgenomen om deze rol te spelen, ging lobbyen bij 

‘zijn’ ministers (i.e. Eddy Baldewijns en Steve Stevaert). Hoewel niet in detail 

onderzocht, zouden ook de politieke kleur van Vlaamse topambtenaren en de ambities 

van Vlaamse kabinetsmedewerkers de intensiteit en aard van deze relaties 

beïnvloeden. Tijdens de periode onder minister Kelchtermans (CD&V) en minister 

Bossuyt (sp.a) ontbraken goede banden en stellen we vast dat de prioriteiten op 

Vlaams niveau verschoven (cf. hoofdstuk 6, deel 6.3.2).  

 

Bij de andere cases speelt dit politiek lokalisme minder. Enkele Kortrijkse actoren 

stelden wel dat één van de redenen om deze legislatuur in zee te gaan met de VLD te 

maken heeft met de bevoegdheden van enkele liberale ministers. Verwezen werd naar 

de rol van Fientje Moerman bij de inplanting van de Design Competentiepool en het 

Innovatiecentrum (wat in de lijn ligt van de ambities die de stad ook met het project 

Buda Kunsteneiland heeft) en de impact van de fondsen en subsidies ressorterend 

onder minister Keulen. Met betrekking tot de toekenning van Vlaamse subsidies voor 

het project Buda Kunsteneiland bestaat tevens discussie over de impact van de 

Kortrijkzaan Bart Caron als kabinetschef van minister Anciaux en minister Van 

Grembergen.  

Invloed per fase 

 

Ook hier vatten we bovenstaande analyses op basis van de reconstructies van de 

besluitvormingsprocessen samen. Enkel de Vlaamse overheid drukte mee zijn stempel 

op de cases. Omdat de herkalibrering van de Leie past binnen besluiten van de federale 

en Europese overheid, kunnen we hun impact nauwelijks onderschatten. In 

onderstaande tabel plaatsen we toch deze conclusies tussen haakjes aangezien noch de 

Europese noch de federale overheid zorgde voor een kanteling van de basisfilosofie. 
 

                                                   Tabel 8.6: Inschatting invloed van bovenlokale overheden per fase en case 
 

 (naar) ID naar 2D naar 3D 

Bovenlokale overheid ‘K’ Leie Buda ‘K’ Leie Buda ‘K’ Leie Buda 

Provinciaal - - - - - - - - - 

Vlaams + +++ - + ++++ ++ - ++++ + 

Federaal - (++++) - - - - - - - 

Internationaal - (+++) - - - - - - - 

                                Noot: we maken ook hier een onderscheid tussen zeer veel (++++), veel (+++), matig (++), een beetje (+), geen (-). 

 

                                                  

26 In mei 2006 werd deze goede samenwerking geformaliseerd in een nieuw pact met daarin bindende 

afspraken over financiering en garanties over hoogwaardige afwerking. Ook de vierde en vijfde fase 

zullen dus zo veel mogelijk naar wens kunnen ingevuld worden (cf. hoofdstuk 6, deel 6.3.2). 
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8.2.7.   Private actoren 

 

De private actoren die bij de stadsprojecten aan bod komen verschillen bij de drie 

cases. Vandaar dat we ze apart en per case toelichten. 

 

De investeringsmaatschappij Foruminvest 

 

De actor die bij het project ‘K in Kortrijk’ het meest de besluitvorming heeft bepaald is 

ongetwijfeld Foruminvest, een Nederlandse projectontwikkelaar van winkel- en 

recreatiecentra. Michel Riaskoff is voorzitter van deze in 1987 opgerichte investerings-

maatschappij en Pierre Iserbyt, een Kortrijkzaan, is er bestuurder. Net zoals in Kortrijk 

(i.c. NV Sint-Janspoort, cf. hoofdstuk 6, deel 6.2.1) werkt Foruminvest ook in andere 

landen met dochterondernemingen. Eenvoudig gesteld is hun doel winst maken. Om 

tal van redenen (cf. hoofdstuk 6, deel 6.2.2) geloven ze dan ook in het welslagen van 

een grootschalig winkelcentrum in de Kortrijkse binnenstad. Tevens zijn zij van 

mening dat breder investeren in de binnenstad loont en dus opteren ze om niet enkel 

een winkelcentrum neer te planten maar ook om de omgeving op te waarderen. Ze 

doen dat vanuit hun programma ‘Winnende steden’, een concept dat ook naar het 

jargon van bepaalde Kortrijkse politici overwaaide. Hun impact als initiator en 

financier van het totale project is enorm. Zij leverden het idee, zij overtuigden de jury 

dat hun strategische keuze noodzakelijk is voor Kortrijk, zij investeren 160 miljoen 

euro in de bouw van het grootschalige winkelcentrum en een design-woontoren, zij 

deden lopende projecten stoppen en handelaars verhuizen, zij stelden de architecten 

(i.c. Robberecht en Daem)27 en de studiebureaus (vb. Tritel voor het mobiliteitseffecten-

rapport) aan, zij zetten mee de omgeving naar hun hand (cf. mobiliteit in de stad, maar 

ook het Pandenfonds), etc. De machtsbronnen die ze inzetten zijn hun internationale 

ervaring, hun expertise inzake retail, hun onderbouwde kijk op de situatie in de 

Kortrijkse commerciële binnenstad, maar uiteraard vooral hun financiële inbreng. 

 

De aannemers die het winkelcomplex bouwen, zijnde Van Roey uit Rijkevorsel en Van 

Laere uit Zwijndrecht, hebben geen impact op het concept van het stadsproject, maar 

door het bezit van de productiemiddelen bepalen ze hier wel mee de timing. Onder 

druk van de winkelketens tracht Foruminvest op zijn beurt druk te zetten op deze 

aannemers om de streefdatum te behalen. Indien planwijzigingen of exogene factoren 

wegen op de timing, komt Foruminvest met extra financiële middelen over de brug. 

De tijdelijke vereniging ‘Leiedoortocht Kortrijk’ 

 

Bij de Leiewerken bezit de aannemerscombinatie van de NV’s Jan De Nul, Herbosch-

Kiere, CEI Construct en Stadsbader-Flamand de productiemiddelen. Deze Tijdelijke 

Vereniging ‘Leiedoortocht Kortrijk’ zou deze machtsbron aanwenden om financieel te 

                                                  

27 Zij bepaalden mee de vorm van het winkelcomplex en leverden het idee voor een woontoren die een 

baken moet worden in de ‘Kortrijkse skyline’. 
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profiteren van planwijzigingen28. Hoewel de prijzen zijn vastgelegd in het bestek van 

1996, kan de aannemer toch een meerprijs vragen aangezien de meeste plannen 

ondertussen zijn veranderd. Drie vierden van de originele prijzen kende bijgevolg 

wijzigingen. De relatie tussen bouwheer en aannemer kenmerkt zich dan ook door 

continue onderhandelingen. Het raamcontract liet aanvankelijk ook weinig openingen 

om afzonderlijke aanbestedingen te doen. Dat dergelijke situatie, voornamelijk bepaald 

door de talrijke prijstechnische discussies, niet wordt geapprecieerd blijkt uit twee 

pogingen die er vanuit W&Z zijn geweest om het contract met de aannemers-

combinatie stop te zetten. In 2002 was de stopzetting van de samenwerking bijna een 

feit, maar minister Stevaert ondertekende als laatste in de rij en na lobbywerk van de 

tijdelijke vereniging dit besluit niet en pleitte voor een pact inzake constructieve 

samenwerking, een soort ‘gentlemen’s agreement’. In 2005 waren alle handtekeningen 

wel verzameld, maar spande de aannemerscombinatie een rechtszaak aan tegen de 

beslissing tot stopzetting. Lobbywerk resulteerde in 2006 in een dading: de tijdelijke 

vereniging kon aanblijven, maar moest de rechtszaak laten vallen en toestaan dat de 

bouwheer ook afzonderlijke aanbestedingen kon doen.  

 

Gevolg van deze beslissingen is dat W&Z veel van zijn kracht en geloofwaardigheid 

ten opzichte van de tijdelijke vereniging heeft verloren. Ze hebben nu nog amper 

instrumenten om de aannemers onder druk te zetten. Wetende dat bepaalde 

aannemers ook van de lokale politiek rugdekking krijgen, moeten ze als een machtige 

actor worden beschouwd. Ze bezitten immers niet alleen productiemiddelen, maar ook 

interessante relaties die balanceren op de grens van het professionele en het 

partijpolitieke. 

Professionele kunstenorganisaties in Kortrijk 

 

De professionele kunstenorganisaties in Kortrijk, meestal ondergebracht in vzw’s, 

hebben alleen al door een tegengewicht te bieden aan het spreidingsidee en aan de 

klassieke culturele initiatieven bijgedragen aan het idee van ‘Buda Kunsteneiland’. 

Aangezien ze vragende partij waren voor infrastructuur en het eiland volgens hen over 

enkele vacante locaties beschikte, ontstonden er in de jaren ’80 en ’90 bijgevolg 

interessante dynamieken op dit ‘terrain vague’. Zo schoof men woorden als 

‘broeitoren’ (voor Tacktoren) naar voor en droegen enkele figuren hun steentje bij aan 

het Kunstenplan dat Kortrijkse ambtenaren opmaakten. Willy Malisse wordt door de 

meeste Kortrijkse actoren naar voor geschoven als de centrale figuur, als een man met 

visie en ervaring op het terrein. Opvallend is wel dat eens de burgemeester het idee 

lanceerde en de cultuursocioloog Laermans zijn rapport had afgewerkt, deze private 

actoren moesten worden overtuigd van de meerwaarde van het dossier ‘Buda 

Kunsteneiland’. Het is dus met enige twijfel dat we ze typeren als ‘supporters’. Enkele 

Kortrijkse actoren hadden dan ook kritiek op het feit dat vele vzw’s zich weinig 

bekommerden om dit project aangezien ze ondertussen toch al over de nodige 

                                                  

28 Concreet zou de aannemerscombinatie enkele malen geprobeerd hebben een lichte winst te maken door 

op bepaalde tijdstippen minder ploegen in te zetten zodat een deadline in het gedrang kwam. Aangezien 

die deadline publiek was gemaakt door het stadsbestuur dat geen gezichtsverlies wou lijden, werd dan 

gekozen om met minder kwaliteit het projectonderdeel toch tijdig te realiseren.  
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infrastructuur beschikten (i.c. Budatoren). De fusie van de vzw’s Limelight, Dans in 

Kortrijk en Beeldenstorm in de nieuwe vzw Buda Kunstencentrum (Buda KC) bezorgt 

de stad Kortrijk alvast een sterke speler in het culturele stadsdebat. Buda KC beschikt 

immers over enkele sterke figuren waaronder de directeur Franky Devos. De meeste 

actoren stellen hierbij echter wel dat deze fusie, geformaliseerd begin 2006, veeleer een 

gevolg is van het kunstendecreet die de subsidies regelt en niet van voorliggend 

stadsproject. Alle basisactoren, ook diegenen buiten Buda KC, zijn cruciaal voor de 

uitvoering van het project. Zij bezitten immers de productiemiddelen en moeten 

inhoudelijke invulling geven aan het verhaal. Dat is uiteindelijk een zwak, of op zijn 

minst fragiel punt van dit stadsproject: het inhoudelijke verhaal staat of valt met de 

inspanningen en initiatieven van Buda KC en enkele andere vzw’s. Het stadsbestuur is 

nauwelijks verbonden aan deze vzw. Enkel Christine Depuydt (toekomstig schepen in 

Kortrijk) zit in de Raad van Bestuur29.  

 

Andere private actoren, zoals academici of architecten, zorgden als facilitators – en 

deels als beoordelaars – mee voor de uitwerking van het idee Buda Kunsteneiland en 

gaven dit project een meer legitiem karakter. Het beroepen op kennis en expertise van 

gerenommeerde architecten en urbanisten is echter niet nieuw voor de stad. We 

kunnen sinds een paar decennia zelfs spreken van een zekere traditie (cf. hoofdstuk 5, 

deel 5.5.5). Concreet hadden het rapport rond het programmatorische spoor van Rudy 

Laermans (KULeuven), de stedenbouwkundige workshops onder leiding van Bruno 

De Meulder (KULeuven) en de studie naar adequate juridisch-financiële pistes door Jef 

Lievens (Eubelius) en Geert Bouckaert (KULeuven) alledrie min of meer een impact op 

de vorm en inhoud van het stadsproject. Volgens betrokken actoren staat het rapport 

van Laermans hier wel op het hoogste schavot. Het vage idee werd immers door deze 

‘academische’ oefening een concreet, doordacht en wervend project30. Stefaan De 

Clerck bestempelt dit rapport zelfs als hét kantelmoment voor dit dossier (cf. 

hoofdstuk 7, deel 7.3.5). De resultaten opgeleverd door de jurist Lievens werden dan 

weer niet gevolgd: men koos immers voor een autonoom gemeentebedrijf, niet voor 

een vzw (cf. supra, deel 8.2.4). Tot slot, de aannemers die de werken uitvoerden en 

uitvoeren bepalen (licht) mee het tempo van de realisaties, maar niet de strategische 

keuzes. 

Invloed per fase 

 

We kunnen hier concluderen dat vooral de investeringsmaatschappij Foruminvest een 

sterke invloed uitoefent op de besluitvorming bij één van de stadsprojecten. In mindere 

mate, maar ook invloedrijk zijn de professionele kunstenorganisaties die een 

onmisbare partner zijn voor het overleven en voor de kwaliteit van het project Buda 

Kunsteneiland. 
 

                                                  

29 Zij zit in deze raad omdat de stad destijds borg stond voor de schulden van Limelight (midden jaren ’90) 

en een soort waakhond wenselijk was. Bij de fusie verhuisde Christine Depuydt mee.  
30 Volgens enkele Kortrijkse actoren zou zijn gekozen om samen te werken met een academicus die min of 

meer eenzelfde filosofie hanteert als de initiators van dit project. Laermans pleitte in zijn rapport voor een 

focus op een hedendaags kunstproductiemilieu met verschillende ‘schillen’ (cf. hoofdstuk 6, deel 6.4.2). 

LAERMANS, R., Buda-eiland als kunstartistiek nest? Leuven: Centrum voor Cultuursociologie, 2003. 
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                                                              Tabel 8.7: Inschatting invloed van private actoren per fase en case 
 

 (naar) ID naar 2D naar 3D 

Private actoren ‘K’ Leie Buda ‘K’ Leie Buda ‘K’ Leie Buda 

Foruminvest  ++++ n.v.t. n.v.t. ++++  n.v.t. n.v.t. ++++  n.v.t. n.v.t. 

 Van Roey/Van Laere n.v.t. n.v.t. n.v.t. -  n.v.t. n.v.t.  - n.v.t. n.v.t. 

Leiedoortocht Kortrijk n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. + n.v.t. 

 Kunstenorganisaties n.v.t. n.v.t. ++  n.v.t. n.v.t. +  n.v.t. n.v.t. +++ 

Academici (Buda)  n.v.t. n.v.t. -  n.v.t. n.v.t. ++  n.v.t. n.v.t. -  

                                Noot: we maken ook hier een onderscheid tussen zeer veel (++++), veel (+++), matig (++), een beetje (+), geen (-). 

 

8.2.8.   Voorlopige stilstand 

Dominante actoren 

 

Zoals in hoofdstuk 1 aangegeven bevindt de beslissingsmacht bij Kortrijkse stads-

ontwikkelingsprojecten zich niet louter bij formeel-legale overheidsinstituties van de 

stad. Ook private actoren, semi-publieke actoren en publieke actoren van een andere 

bestuurslaag drukken een zware stempel op projecten die worden gerealiseerd in de 

Kortrijkse binnenstad. In de praktijk zien we eenvoudig gesteld een vervlechting van 

de lokale overheid met een private investeerder (cf. case ‘K in Kortrijk’), met de 

Vlaamse overheid (cf. case Leiwerken) en met professionele kunstenorganisaties (cf. 

case Buda Kunsteneiland). In dit proefschrift stelden we niet (enkel) als doel na te gaan 

of het algemene ‘multi-actor governance’-verhaal hier van toepassing is, maar willen 

we deze brede heuristiek verfijnen.  
 

Ten eerste stellen we vast dat ‘multi’ hier betrekking heeft op een beperkt aantal 

actoren. Naast figuren of organisaties behorend tot het stadsbestuur zien we telkens 1 à 

2 andere organisaties die ‘matig’ tot ‘zeer veel’ invloed hebben uitgeoefend op het 

besluitvormingsproces. Deze organisaties bestaan op hun beurt uiteraard ook uit 

meerdere delen en uit figuren die niet zelden een doorslaggevende stem hebben31, 

maar enkel voor de focal actor (i.c. lokale politici en stadsdiensten, maar ook autonome 

gemeentebedrijven en intercommunales) zijn we bij onze analyses ook steeds tot op het 

individuele niveau afgedaald32. Met andere woorden, hoe de machtsverhoudingen 

liggen en hoe de besluitvorming verloopt binnen bovenlokale overheden (vb. tussen 

AWZ/W&Z en de minister voor openbare werken) en binnen private actoren (vb. 

tussen bestuurder Pierre Iserbyt en de raad van bestuur van Foruminvest) werd niet in 

detail onderzocht. Tabel 8.8 toont een overzicht van de dominante actoren per case en 

per fase. We hernemen hier tevens de inschatting naar invloed die we maakten in 

vorige onderdelen. 
 

 

                                                  

31 Zo omvat de investeerder Foruminvest onder meer werknemers, adviseurs en een raad van bestuur, 

bestaat de Vlaamse overheid op z’n minst uit een ambtelijke en een politieke component en zitten de 

professionele kunstenorganisaties uit Kortrijk niet allemaal op één lijn voor wat betreft het project Buda 

Kunsteneiland.  
32 Cf. hoofdstuk 1 (deel 1.3.2). 
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                                                                         Tabel 8.8: Overzicht dominante actoren per fase en per case 
 

 
 

(naar) ID 
 

naar 2D 
 

naar 3D 

 

Case 

‘K in Kortrijk’ 

Priv. investeerder (++++) 

Burgemeesters (++) 

Hoofdingenieur (++) 

Directiecomité SOK (++) 

Werknemers SOK (++) 

Priv. investeerder (++++) 

Burgemeester (+++) 

Directiecomité SOK (+++) 

Hoofdingenieur (++) 

Werknemers SOK (++) 

Priv. investeerder (++++) 

Burgemeester (+++) 

Directiecomité SOK (++) 

Hoofdingenieur (++) 

 

Case 

Leiewerken 

Vlaamse overheid (+++) 

Intercom. Leiedal (+++)  

Hoofdingenieur (+++) 

Burgemeester (++) 

Vlaamse overheid (++++) 

Intercom. Leiedal (+++)  

Hoofdingenieur (+++) 

Burgemeester (++) 

Vlaamse overheid (++++) 

Intercom. Leiedal (+++)  

Burgemeester (+++) 

Hoofdingenieur (+++) 
 

Case Buda 

Kunsteneiland 

Burgemeester (++++) 

Kunstenorganisaties (++) 

Burgemeester (++++) 

Schepen R.O. (+++) 

Hoofdingenieur (+++) 

Vlaamse overheid (++) 

Academici (++) 

Burgemeester (+++) 

Kunstenorganisaties (+++) 

Hoofdingenieur (++) 

                                                                   Noot: we maken ook hier een onderscheid tussen zeer veel (++++), veel (+++) en matig (++) 

 

De invloed van de investeringsmaatschappij Foruminvest binnen het besluitvormings-

proces rond het winkelcomplex ‘K in Kortrijk’ en van de Vlaamse overheid binnen het 

besluitvormingsproces rond de Leiewerken is van bij aanvang zeer groot. Beide 

actoren waren en zijn sterk betrokken bij zowel het idee van het stadsproject als de 

uitwerking en uitvoering ervan. Waar we bij Foruminvest merken dat een beperkt 

aantal individuen (i.c. Pierre Iserbyt en Peter Verlinden) bij de besluitvorming is 

betrokken, loopt dit aantal sterk op bij de Vlaamse overheid (i.c. ministers, kabinets-

medewerkers, AWZ/W&Z). Bij de case Buda Kunsteneiland woog de professionele 

kunstensector in de fase ‘naar 2D’ veel minder op de besluitvorming, maar creëerden 

ze een interessante voedingsbodem en hebben ze als bezitter van productiemiddelen 

voor het culturele luik steeds enkele troeven in handen. Tijdens de fase ‘naar 2D’ 

traden hier enkele academici als facilitator op de voorgrond. Toch is dit de enige van 

de drie cases waar (actoren van) het Kortrijkse stadsbestuur het besluitvormingsproces 

min of meer hebben gedomineerd (cf. infra, deel 8.3). Ook hier is het opmerkelijk dat 

slechts een klein aantal ‘externe’ figuren mee hun stempel op dit project hebben 

kunnen drukken (i.c. Willy Malisse, Franky Devos, Rudy Laermans en Bruno De 

Meulder). De vorm van de 3D-realisaties werd in elk project (mee) bepaald door de 

aangestelde architecten. 
 

Tabel 8.8 maakt goed duidelijk wie de stabiele lokale overheidsactoren zijn binnen de 

besluitvormingsprocessen van Kortrijkse stadsontwikkelingsprojecten. Zo kunnen we 

de rol en impact van de burgemeester, in het bijzonder wanneer Stefaan De Clerck dit 

mandaat bekleedde, en van hoofdingenieur Van Den Bossche moeilijk onderschatten. 

Waar zijn voorgangers zich sterk lieten aansturen bij dergelijke projecten, blijkt 

burgemeester De Clerck zelf diegene geweest die tal van processen en dossiers 

koppelde, openstond voor doelvervlechting, initiatieven in gang zette of in een stroom-

versnelling bracht, etc. Zoals al uitvoerig toegelicht (cf. deel 8.2.1) waren de kanalen 

waarbinnen of waarlangs deze ‘policy entrepreneur’ zijn invloed liet gelden niet zozeer 

het college of de gemeenteraad maar wel zijn formele posities binnen het autonome 

gemeentebedrijf Woonregie, later het Stedelijk Ontwikkelingsbedrijf Kortrijk (cf. case 

‘K in Kortrijk’), zijn professionele en/of persoonlijke relaties met de intercommunale 
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Leiedal en zijn partijpolitieke en/of persoonlijke relaties met bovenlokale politici (cf. 

case Leiewerken) en zijn netwerk binnen de professionele kunstenorganisaties en finaal 

zijn positie als voorzitter van Buda AGB (cf. case Buda Kunsteneiland). Waarin we in 

hoofdstuk 5 de werkwijze van burgemeester De Clerck vrij algemeen toelichten (cf. 

deel 5.4.2), zien we dit in deze analyse bevestigd en verfijnd met betrekking tot 

stadsprojecten. Bij Frans Van Den Bossche stellen we min of meer dezelfde gedrags-

patronen vast. Deze hoofdingenieur van de stad stuurt de besluitvorming bij de 

stadsprojecten meer aan via zijn positie binnen de AG Woonregie/SOK en via zijn 

contacten met werknemers van de intercommunale Leiedal, dan via de meer 

traditionele stedelijke administratie waartoe hij behoort.  

 

De invloed van de directieraad van het AG Woonregie/SOK moeten we in tabel 8.8 dan 

ook lezen als (nogmaals) de invloed van burgemeester De Clerck en Frans Van Den 

Bossche, aangevuld met een zeer lichte sturing van Frans De Stoop tijdens vorige 

legislatuur. Zoals hierboven beschreven (cf. deel 8.2.4) werd het AG Woonregie/SOK 

gebruikt om de delicate onderhandelingen met de private actor te voeren en om op 

soepele wijze te kunnen instappen in PPS-constructies, telkens in functie van een vlotte 

en snelle voortgang. De werknemers van het AG Woonregie SOK, in het bijzonder 

directeur Trui Tydgat, konden wegen op de besluitvorming door hun dossierkennis. 

Het voorbereidende werk en de duidelijke adviezen kregen een plaats in het proces, 

niet in het minst omwille van de goede en frequente contacten met Stefaan De Clerck.  

 

Cruciaal voor de Leiewerken is dan weer de rol van enkele werknemers van de 

intercommunale Leiedal. De visie, de innovatieve voorstellen en de vakkennis van 

deze intermediaire organisatie hebben sterk richting gegeven aan dit project. Meer dan 

het AG Woonregie/SOK hadden werknemers van Leiedal een eigen inbreng, zij het dat 

alles gebeurde in grondig overleg met de burgemeester en de hoofdingenieur. De 

rollen van deze intercommunale wisselden ook in de loop van het dossier: van 

facilitator en bemiddelaar over initiator (i.c. omdraaien van de basisfilosofie van de 

Leiewerken) tot onderhandelaar en dossieropvolger namens de stad.  

Afwezige actoren 

 

Met uitzondering van de burgemeester(s) en een cruciale tussenkomst bij het project 

Buda Kunsteneiland van toenmalig schepen voor ruimtelijke ordening en stedenbouw 

Frans De Stoop, stellen we vast dat schepenen en gemeenteraadsleden nauwelijks in 

het stuk voorkomen. Enkel in de uitvoeringsfase van de drie stadsprojecten (i.c. ‘naar 

3D’) kunnen enkele schepenen (zij het vrij licht) wegen op een paar onderdelen en/of 

nevendossiers van de drie projecten, maar geenszins op de grote contouren. Beide 

‘democratische organen’ gaven wel een formeel karakter aan tal van beslissingen met 

betrekking tot deze projecten, ook al stonden ze er kritisch tegenover. Voorts zien we 

dat de vorderingen en de op stapel staande plannen niet zelden informeel werden 

gecheckt bij de politieke fracties. In de stad Kortrijk betreft dit veeleer de eigen 

politieke strekking (i.e. ACW versus middengroepen) dan de CVP/CD&V-fractie33. 

                                                  

33 Niet alleen de politieke partij of strekking bepaalt hier de aard van de samenwerking, ook de 

persoonlijkheid van personen speelt een rol. 
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Daarnaast worden ook autonome gemeentebedrijven en intergemeentelijke 

samenwerkingsverbanden aangestuurd door een raad van bestuur waarin politieke 

vertegenwoordigers zetelen. Bij het Stedelijk Ontwikkelingsbedrijf Kortrijk (SOK) bleek 

echter dat deze raad weinig impact heeft (cf. supra, deel 8.2.4).  

 

Ondanks dat er sprake is van een professionalisering in relevante Kortrijkse directies 

(cf. hoofdstuk 5, deel 5.4.2), blijven in tabel 8.8 (cf. supra) – Frans Van Den Bossche 

uitgezonderd – (leidend) ambtenaren van de stadsdiensten afwezig. Hun takenpakket 

zien we bij onze cases deels uitgevoerd worden door autonome gemeentebedrijven en 

de intercommunale Leiedal. Redenen liggen in hoofdzaak bij een gebrek aan 

soepelheid en capaciteit. De besluitvorming bij de stadsprojecten gebeurde dan ook 

meestal grotendeels buiten het ambtelijk apparaat om waardoor ze nauwelijks en pas 

laat op de hoogte waren van de beslissingen en hun beleidsplannen (soms drastisch) 

dienden bij te sturen.  

 

We melden in het introducerende hoofdstuk dat bepaalde auteurs het begrip ‘multi-

actor governance’ gebruiken als een normatief na te streven kader waarbinnen 

besluitvorming op een deliberatieve wijze tot stand zou moeten komen (cf. deel 1.2.3). 

Alle betrokken actoren of stakeholders, dus zeker ook burgers en middenveld-

organisaties, worden dan directer bij cruciale beslissingen betrokken. In ons onderzoek 

stellen we echter vast dat burgers en middenveldorganisaties niet rechtstreeks een 

invloed hadden op de inhoud en de voortgang van de drie stadsontwikkelings-

projecten. Betrokken actoren erkennen dit als een pijnpunt en zijn hier zoekend. Wel 

tracht het stadsbestuur omwonenden en andere betrokken stadsgebruikers zo goed als 

mogelijk te informeren over telkens de doelstellingen, de plannen, de timing en de 

oplossingen om de hinder van de werken te verzachten. 

 

8.3.   KENMERKEN VAN DE MACHTSVERHOUDINGEN 

8.3.1.   Machtsbronnen en interdependentie 

 

In vorig deel maakten we duidelijk wie de dominante actoren zijn bij de genese van 

een stadsontwikkelingsproject en hoe hun strategisch gedrag te typeren valt. Dit laatste 

gebeurde door het in kaart brengen van hun belangen, voorkeur, doel, rol en 

gemobiliseerde machtsbronnen. In dit deel lichten we toe hoe deze dominante actoren 

zich tot elkaar verhouden. Bij de besluitvorming rond ingrijpende en ambitieuze 

stadsprojecten blijkt immers dat stedelijke actoren bereid zijn een bepaalde autonomie 

prijs te geven en dit op te vangen door relaties met externe actoren aan te gaan34. 

Zodoende worden verschillende doelen gekoppeld aan elkaar en worden verspreide, 

maar noodzakelijke machtsbronnen gebundeld en gemobiliseerd. Hierdoor ontstaan 

afhankelijkheidsrelaties tussen de betrokken (dominante) actoren. Via een meer 

gerichte analyse met betrekking tot de aangewende machtsbronnen trachten we in 

hoofdzaak zicht te krijgen op de sterkte van de interdependentie bij de dominante 

actoren en de (a)symmetrie van de machtsverhoudingen. 

                                                  

34 Zoals in vorig hoofdstuk toegelicht groeien dergelijke relaties veeleer organisch. 
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In het ‘intermezzo’ en in de analyse die we hierboven beschreven (cf. deel 8.2) onder-

scheidden we zes machtsbronnen: financiële middelen (vb. investeringen, gronden, 

fondsen, subsidies, fiscale voordelen), productiemiddelen (vb. personeel, diensten, 

producten), bevoegdheden (i.c. de formele autoriteit om te beslissen en regelingen te 

treffen), kennis en expertise (alle vormen van informatie), legitimiteit (vb. omwille van 

verkozen mandaat, groot ledenaantal, goede reputatie) en relaties (professioneel, 

persoonlijk, filosofisch en partijpolitiek). Tabel 8.9 toont de machtsbronnen die door de 

dominante actoren in de cases werden aangewend. 

 

Tabel 8.9 toont dat elke dominante actor in het besluitvormingsproces verschillende 

machtsbronnen aanwendt, maar dat deze bronnen duidelijk ongelijk zijn verdeeld. 

Zoals in hoofdstuk 3 (cf. deel 3.4.1) toegelicht hangt de macht die actoren bezitten af 

van de belangrijkheid van een bron en de substitutiemogelijkheid. Beide elementen 

bepalen volgens Scharpf dan ook de afhankelijkheid van een actor35.  

 

Bij de case ‘K in Kortrijk’ diende het stadsbestuur of de AG Woonregie/SOK in principe 

niet in te gaan op het voorstel van Foruminvest. In de fase ‘naar ID’ waren er immers 

substitutiemogelijkheden: men kon bijvoorbeeld in zee gaan met andere investeerders 

die ijverden voor zachtere ingrepen. Duidelijk is wel dat de stad hoe dan ook nood had 

aan een actor die financiële middelen wou investeren. De machtsbronnen van de focal 

actor zijn multiple. Zo bezitten ze formele bevoegdheden (vb. inzake ruimtelijke 

ordening op hun grondgebied), de nodige legitimiteit (i.e. lokaal verkozen) en kennis 

over de panden en gronden op de site (vb. kwaliteit, verwachtingen van de eigenaars, 

kostprijs, aantrekkingskracht, etc.), over de omgeving (vb. verkeerscirculatie, openbare 

ruimte, populatie, etc.) en over de juridische bepalingen (i.e. vergunningen). 

Opmerkelijk in deze case is dat de stad, inspelend op het ID dat werd geformuleerd, 

nieuwe doelen en ambities ontwikkelde. Tijdens de delicate onderhandelingen lijkt er 

min of meer een symmetrische machtsverhouding aanwezig, niet in het minst omdat 

het ‘soepele’ AG Woonregie/SOK als machtskanaal wordt gebruikt (cf. supra, deel 

8.2.4). Het stadsbestuur wordt sterk afhankelijk van de investeerder wanneer de doelen 

en machtsmiddelen meer formeel aan elkaar worden gekoppeld. Een Kortrijkse 

politicus stelde dan ook dat de positie van de stad niet gemakkelijk werd eens een 

compromis was bereikt. “Wanneer je zo ver staat kun je als stad niet meer terug. Als 

Foruminvest zou terugkrabbelen op enkele zaken wat moet je dan doen?” Vooral omdat het 

project financieel rendabel moet zijn voor Foruminvest waren de stedelijke actoren 

verplicht om alert te blijven tijdens de onderhandelingen. Omdat burgemeester De 

Clerck sterk aanwezig was op dergelijke bijeenkomsten, bleek zijn rol hier uitermate 

cruciaal. Hoewel de positie van Foruminvest als betaler en bouwheer zeer invloedrijk 

was, kwam het er voor de stad immers op aan om duidelijke randvoorwaarden in te 

bouwen36. Dat Foruminvest de macht niet (meer) naar zich toetrok of kon toetrekken 

blijkt uit het vrij strikt nakomen van eerder gemaakte afspraken en uit het uitdijen van 

het project.  

                                                  

35 SCHARPF, F.W., Interorganizational policy studies: issues, concepts and perspectives. In: HANF, K., 

SCHARPF, F.W., Interorganisational Policy Making. Beverly Hills: Sage, 1978, pp.345-370. Cf. hoofdstuk 3 

(deel 3.4.2). 
36 Mocht Foruminvest vrij spel krijgen, dan zou bijvoorbeeld het woongedeelte er niet zijn gekomen en zou 

de kwaliteitslat veel lager liggen, net als de prijzen van de parking. 
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Het dossier van de Leiewerken zat lange tijd in een impasse. Zowel het stadsbestuur, 

dat de inwoners van Kortrijk vertegenwoordigt en over tal van formele bevoegdheden 

beschikt, als de bovenlokale overheid, bouwheer en onder meer bevoegd voor de 

waterwegen in Vlaanderen, zagen immers geen manier om het doel van de 

herkalibrering van de Leie in de Kortrijkse binnenstad te verenigen met uitgesproken 

Kortrijkse doelen. Interbestuurlijke relaties bestendigden deze situatie. Pas wanneer 

begin jaren ’90 technici van de verschillende betrokken actoren voorstelden om de 

Leiewerken ook te zien als een stedenbouwkundige opportuniteit voor de stad, kon 

voor het eerst worden gedacht in termen van doelvervlechting. Een soort ‘garbage can’ 

besluitvorming en een flexibele houding vanwege enkele Vlaamse actoren bezorgt de 

stad vervolgens de nodige invloed bij de besluitvorming over de verschillende 

realisaties van dit dossier. Door een beroep te doen op een intermediaire organisatie 

die over de nodige capaciteiten beschikt (inclusief inzake koppelen van doelen) kon de 

stad tevens een sterker tegengewicht bieden wanneer dit noodzakelijk bleek. In de 

uitvoeringsfase wogen vervolgens ook de partijpolitieke, professionele en persoonlijke 

relaties van heel wat betrokken actoren sterk door op de inhoud en voortgang van het 

project. In het bijzonder Stefaan De Clerck maakte gebruik van deze machtsbronnen. 

Het raamcontract dat de Vlaamse overheid afsloot met de aannemerscombinatie 

zorgde er tevens voor dat het stadsbestuur niet na enkele realisaties de werken kon 

opschorten37. Kortom, de Leiewerken kunnen worden gerealiseerd omdat het 

stadsbestuur zijn ambities verlegde en nieuwe doelen creëerde en omdat de Vlaamse 

overheid accepteerde dat er naast de vrij technische uitvoering van de herkalibrering 

ook rekening diende te worden gehouden met andere doelen. In de uitvoeringsfase 

werden de machtsverhoudingen voornamelijk onder controle gehouden door talrijke 

interbestuurlijke relaties (i.e. ‘political localism’, cf. supra, deel 8.2.6), door de expertise 

van de intercommunale Leiedal en door een raamcontract dat de bouwheer afsloot. 

 

Ook in de case Buda Kunsteneiland stellen we in de loop van het besluitvormings-

proces interdependentie vast bij de dominante actoren, maar niet ten alle tijden en niet 

altijd even sterk. Professionele kunstenorganisaties hadden en hebben voornamelijk 

nood aan infrastructuur. De stad Kortrijk (ondertussen via Buda AGB) bezorgt hen die, 

maar hoewel de kunstensector is gebaat bij een bundeling van initiatieven op een 

‘terrain vague’ met interessante panden en voordeel kan halen uit de profilering van 

het eiland en uit bijdragen op het eiland door de stad, is deze machtsbron in theorie 

substitueerbaar, zij het niet op korte termijn. De betrokken vzw’s worden immers in 

hoofdzaak financieel ondersteund door Vlaamse subsidies en halen ook inkomsten uit 

eigen producties. De stad heeft met zijn infrastructuur (en kleinere financiële 

bijdragen) enkele sleutels in handen, maar kan toch niet beletten dat het project 

inhoudelijk nagenoeg staat of valt met de productiemiddelen van de kunstensector. 

Een buffer bij dit alles zijn de professionele en persoonlijke relaties tussen figuren van 

het stadsbestuur en de kunstenorganisaties. Opvallend in dit dossier zijn de 

                                                  

37 AWZ opteerde ook voor dergelijk contract om dit dossier op de agenda te houden van de bevoegde 

(Vlaamse) politici en zodoende min of meer garanties te krijgen inzake verdere financiering van de 

Leiewerken (cf. hoofdstuk 7, deel 4.4.4). 
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koppelingskwaliteiten van burgemeester De Clerck38. Zoals reeds toegelicht (cf. deel 

8.2.1) bundelde en integreerde hij verschillende elementen waardoor scoringskansen 

voor het eiland en de stad zichtbaar werden. Aangezien het stadsbestuur de (relatief 

kleine) fysiek-ruimtelijke ingrepen grotendeels zelf financiert, is er voor wat betreft dit 

luik van het stadsproject niet echt sprake van sterke afhankelijkheidsrelaties, tenzij we 

interne doelen (cf. steun ACW-achterban) en Vlaamse steun (cf. subsidies 

stadsvernieuwing) in de analyse betrekken. 

 

Uit de reconstructies van onze cases kunnen we afleiden dat geen van de actoren in 

staat is om zijn doel autonoom te bereiken. Bijgevolg wordt op een vrij organische 

manier geopteerd voor doelvervlechting en ontstaan afhankelijkheidsrelaties tussen de 

dominante actoren (waarbij we in dit onderdeel hebben gekozen om de ‘focal actor’ in 

sterke mate als een geheel te beschouwen). Over het algemeen kunnen we stellen dat 

de dominante actoren die beschikken over financiële middelen iets meer wogen op de 

besluitvorming dan anderen, in het bijzonder tijdens de uitvoeringsfase. De macht die 

actoren bezitten – of beter: de impact van een type machtsbron – blijkt immers ook 

deels gerelateerd aan de fase waarin het besluitvormingsproces zich bevindt. Enkel bij 

de case Buda Kunsteneiland zijn machtsbronnen mogelijks substitueerbaar. Met 

‘mogelijks’ bedoelen we hier dat het deels afhangt van de perceptie van de betrokken 

actor. Bepaalde vzw’s zijn immers van mening dat “als we ons ei elders willen leggen dan 

doen we dat gewoon”, terwijl andere kunstenorganisaties zich naar verluid sterker aan 

Buda Kunsteneiland voelen gebonden. In elk geval blinkt de houding van de 

kunstensector hier niet uit door helderheid. Dit veeleer constructivistische element (i.c. 

de sterkte van de interdependentie wordt bepaald doorheen interactie) kan misschien 

deels de grote impact verklaren van burgemeester De Clerck bij de drie cases. Uit ons 

onderzoek blijkt immers dat hij sterk (mee) het discours bepaalde dat overheerste bij 

de besluitvorming. Hiermee sluiten we ons aan bij stellingen van onder meer Foucoult 

en Flyvbjerg die ervan uitgaan dat discours en machtsverhoudingen elkaar 

impliceren39. Uit het onderzoek leiden we ook af dat de machtspositie van Stefaan De 

Clerck en in minder mate ook van Frans Van Den Bossche niet enkel 

geïnstitutionaliseerd is, maar ook persoonsgebonden. 

 

8.3.2.   Machtscoalities en -configuraties per case 

 

Op basis van Mintzberg’s typologie trachten we in dit deel per case enkele essentiële 

kenmerken van de machtscoalities en machtsconfiguraties in kaart te brengen40. 

Volgens Mintzberg wordt het type machtsconfiguratie dat overheerst in sterke mate 

bepaald door de kenmerken van de interne en externe machtscoalities. 

                                                  

38 Althans vooral in de zin van dat hij zijn (stads)doelen tracht(te) te koppelen aan deze van de Kortrijkse 

kunstensector. 
39 Cf. hoofdstuk 2 (deel 2.3.2).  FOUCAULT, M., De orde van het spreken. gen: Historische Uitgeverij, 2001; 

FLYVBJERG, B., Rationality and Power: Democracy in Practice. Chicago and London: University of Chicago 

Press, 1998. 
40 Cf. hoofdstuk 3 (deel 3.2.1). MINTZBERG, H., Power in and around organizations. Englewood Cliffs, NJ: 

Prentice Hall, 1983. 



HOOFDSTUK 8 – BESLUITVORMERS: EEN ANALYSE VAN DE BESLISSINGSMACHT 

 

 - 326 - 

Interne coalitietypes 

 

Vooreerst gaan we in op de interne machtscoalitie. Met intern bedoelen we hier de 

machtsrelaties binnen het stadsbestuur rond een case. Mintzberg onderscheidt vijf 

types: een verpersoonlijkte, een bureaucratische, een ideologische, een professionele en 

een gepolitiseerde coalitie. Met betrekking tot de case ‘K in Kortrijk’ stellen wij in 

hoofdzaak een ‘personalized coalition’ vast rond burgemeester De Clerck. Hij nam hier 

via het AG Woonregie/SOK het voortouw en besliste in sterke mate volgens zijn ideeën 

die weliswaar vorm kregen in overleg en doorheen interactie met bijvoorbeeld Frans 

Van Den Bossche en medewerkers van het autonome gemeentebedrijf. Het type dat we 

zien overheersen bij de Leiewerken balanceert op de brug tussen een verpersoonlijkte 

en een professionele coalitie, maar helt over naar deze laatste. Van bij aanvang blijkt 

immers het belang van de technische kennis en expertise die ingenieurs van zowel de 

stad als Leiedal inbrachten. De rol van de burgemeester mag vooral in de 

uitvoeringsfase niet worden onderschat (i.c. impact van relaties). Aangezien zowel bij 

de case ‘K in Kortrijk’ als bij de Leiewerken de (kleine) groep van ‘interne’ betrokkenen 

na verloop van tijd op veeleer informele wijze dezelfde normen deelden met 

betrekking tot het doel van het stadsproject, kan ook telkens sprake zijn van een 

ideologische coalitie. Een mix van interne coalitietypes treffen we ook aan bij de case 

Buda Kunsteneiland. Enerzijds was de drijvende kracht achter dit project zeer duidelijk 

burgemeester De Clerck (i.c. een verpersoonlijkte coalitie), anderzijds waren onder 

meer politieke manoeuvres nodig om dit stadsproject intern verkocht te krijgen (i.c. 

een gepolitiseerde coalitie).  

Externe coalitietypes 

 

Volgens Mintzberg zijn er drie types externe coalities41: een ‘dominated coalition’ 

waarin een externe actor de interne werking domineert, een ‘divided coalition’ waarin 

de macht is verdeeld tussen interne en externe actoren, en een ‘passive coalition’ 

waarin externe actoren weinig impact hebben en de interne coalitie de macht volledig 

in handen heeft. Zoals uit de analyse van de machtsbronnen en de wederzijdse 

afhankelijkheid blijkt moeten we in de drie cases uitgaan van een overwegend 

verdeelde externe coalitie. Bij de Leiewerken overheerst dat ideaaltype vrij duidelijk42, 

bij de case ‘K in Kortrijk’ moeten we ook rekening houdend met een licht dominante 

actor in bepaalde fasen en bij de case Buda Kunsteneiland mogen we volgens onze 

analyse wat opschuiven richting een passieve externe actor. 

Hybride types van machtsconfiguraties en noodzakelijke verscherping 

 

Volgens Mintzberg bepaalt de combinatie van de kenmerken van de interne en externe 

coalities de machtsconfiguratie43. Aangezien we steeds worden geconfronteerd met een 

                                                  

41 MINTZBERG, o.c., 1983. 
42 Wanneer we echter uitgaan van het feit dat de stad Kortrijk hoe dan ook de Leiewerken moet ondergaan 

is uiteraard sprake van een ‘dominante externe coalitie’. Echter door het koppelen van doelen en de inzet 

van verschillende machtsbronnen is veeleer sprake van een ‘verdeelde externe coalitie’. 
43 Cf. hoofdstuk 3 (deel 3.2.1). MINTZBERG, o.c., 1983. 
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verdeelde externe coalitie (cf. supra) zou volgens Mintzberg meestal sprake zijn van 

een gepolitiseerde interne coalitie waarbinnen tal van conflicten plaatsvinden. De 

machtsconfiguratie wordt dan getypeerd als een politieke arena waarbinnen vaak 

strijd wordt geleverd wat onder meer leidt tot wisselende machtsverhoudingen. Dat 

een verdeelde externe coalitie vaak een gepolitiseerde interne coalitie impliceert, leiden 

wij niet uit ons onderzoek af. Zoals hierboven gesteld zien we dit type enkel in de case 

Buda Kunsteneiland terugkomen, maar zelfs niet overheersend. Als met een politieke 

arena wordt bedoeld dat de betrokken actoren regelmatig in discussie gaan en soms 

delen van het project trachten bij te sturen dan geldt deze machtsconfiguratie 

grotendeels voor onze cases. 

 

Mintzberg stelt wel dat een politieke arena vaak hybride types van machts-

configuraties met zich meebrengt. Wij denken ook dat de machtsconfiguraties bij onze 

cases zich adequater laten vatten door meerdere types te combineren. Zo mogen we de 

impact van experten bij de Leiewerken geenszins onderschatten en kenmerkt de 

machtsconfiguratie zich bijgevolg ook door wat Mintzberg een meritocratie noemt. Bij 

de case Buda Kunsteneiland kon burgemeester De Clerck (en een kleine groep rond 

hem) dermate zijn stempel drukken op dit project dat de machtsconfiguratie ook een 

licht autocratisch karakter heeft. In tabel 8.10 vatten we bovenstaande conclusies 

samen. 
 

                                             Tabel 8.10: Machtsconfiguraties per case op basis van Mintzberg’s typologie 
 

  

externe coalitie 
 

interne coalitie 
 

machtsconfiguratie 
 

case  

‘K in Kortrijk’ 

verdeeld 

(deels dominant) 

verpersoonlijkt 

(en professioneel) 

politieke arena 

  

case  

Leiewerken 

verdeeld professioneel 

(deels verpersoonlijkt) 

politieke arena  

lichte meritocratie 

case Buda 

Kunsteneiland 

verdeeld 

(deels passief) 

verpersoonlijkt 

(deels gepolitiseerd) 

politieke arena 

lichte autocratie 

 

Mintzberg’s typologie blijkt uiteindelijk minder bijkomende verhelderende inzichten 

aan te reiken dan aanvankelijk gehoopt. Het was ook zoeken om deze typologie toe te 

passen op onze cases. Voornamelijk omdat we met ons onderzoeksobject quasi per 

definitie een verdeelde externe coalitie als basis hebben, verkrijgen we hier geen scherp 

onderscheid. 

 

Verscherping zouden we kunnen krijgen door het onderscheid over te nemen dat 

Voets maakt tussen ‘advocacy coalitions’ en ‘logrolls’44. Hierdoor krijgen we zicht op 

de hoofdreden om in een coalitie te stappen. Waar ‘advocacy coalitions’ individuen 

betreffen die dezelfde waarden en probleemdefinities hanteren en op gecoördineerde 

                                                  

44 VOETS, J., Intergovernmental relations in multi-level arrangements: Collaborative public management in 

Flanders. Proefschrift Instituut voor de Overheid, KULeuven, 2008, pp.50-51. 
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wijze samenwerken45, moeten ‘logrolls’ gezien worden als coalities waarvan de 

onderdelen verschillende doelen hebben maar elkaar (onder)steunen zodat elk zijn 

doel kan verwezenlijken. We kunnen stellen dat de realisatie van het winkelcomplex ‘K 

in Kortrijk’ in hoofdzaak gebeurt door een ‘advocacy coalition’. Zowel de stedelijke 

actoren als de investeerder delen de problemen die er waren en (uiteindelijk) ook de 

oplossing die wordt gevolgd en die een sterke samenwerking vraagt. De dominante 

actoren hebben hier telkens baat bij een aantrekkelijke winkelstad met een succesvol 

winkelcomplex. Ook binnen de ‘intra’strategische processen van de Leiewerken is 

volgens ons uiteindelijk een ‘advocacy coalition’ aan het werk. Oorspronkelijk is er 

echter sprake van een ‘logroll’. AWZ/W&Z had immers geen nood aan designbruggen 

of een Budabeach om de herkalibrering van de Leie uit te voeren. Evenmin was het 

Kortrijkse bestuur vragende partij om de Leie te verbreden, te verdiepen en recht te 

trekken in de stad. Ondertussen pleiten ook ‘de technische waterwegenbouwers’ – en 

niet enkel in dit dossier – om steeds te streven naar hoogwaardige en kwaliteitsvolle 

afwerking bij de uitvoering van hun werken. Deze gewijzigde filosofie en de manier 

waarop de samenwerking verloopt doet ons besluiten dat we de coalitie nu veeleer 

kunnen typeren als een ‘advocacy coalition’. Omwille van de bij tijden ambigue 

houding van bepaalde kunstenorganisaties zouden we de heersende coalitie kunnen 

typeren als een ‘logroll’. Er zijn echter ook professionele organisaties die sterk geloven 

en meestappen in het verhaal van Buda Kunsteneiland, wat maakt dat er hier een mix 

is van beide coalities.  

 

Doorheen de besluitvormingsprocessen kunnen we de machtscoalities ook op de vrij 

klassieke as ‘open versus gesloten’ positioneren. Bij ‘K in Kortrijk’ was er in de fase 

‘naar ID’ nog niet echt sprake van een coalitie, maar eens deze kort daarop werd 

gevormd betrof het een gesloten coalitie om de delicate onderhandelingen en de broze 

compromissen niet te schaden. Pas wanneer de grote contouren vastlagen ontstonden 

er (lichte) openingen die nieuwe spelers toelieten om deelprojecten en nevendossiers 

op te volgen. Bij de Leiewerken was er een openheid langs partijpolitieke kanalen en 

via de Vlaamse overheid (i.e. via het wisselende ministerschap), maar zowel binnen de 

Vlaamse administratie als binnen het Kortrijkse stadsbestuur en Leiedal bleef de 

toegang vrij gesloten, in het bijzonder sinds de uitvoering van de werken. De coalitie 

met de meest vage grenzen was deze die het project Buda Kunsteneiland aanstuurde. 

Omdat de aansturing hier gebeurde door burgemeester De Clerck en enkele andere 

figuren zouden we kunnen spreken van een relatief gesloten coalitie, maar juist omdat 

De Clerck vele dossiers en processen trachtte te koppelen en het project zoekende is en 

blijft (onder meer naar een draagvlak) moeten we deze coalitie uiteindelijk veeleer als 

open beschouwen.  

 

8.3.3.   Voorlopige stilstand 

 

Doelvervlechting blijkt een belangrijke voorwaarde voor de genese van stads-

ontwikkelingsprojecten. We zien hierbij dat actoren verbonden aan het Kortrijkse 

                                                  

45 De omschrijving van ‘advocacy coalition’ is gebaseerd op het werk van Sabatier, ‘logroll’  (letterlijk te 

vertalen als ‘wederzijdse gunsten’) op het werk van March. Cf. Voets, o.c., 2008, p.51. 
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stadsbestuur hun autonomie prijsgeven en hun ambities en doelen verleggen. Zoals 

reeds enkele malen aangegeven valt hier de rol en invloed van burgemeester De Clerck 

sterk op. Los van formele regels zoekt hij voortdurend naar opportuniteiten, koppelt 

hij tal van processen en bepaalt hij het discours binnen en buiten de machtscoalitie. In 

het bijzonder binnen de interne machtscoalitie (i.c. binnen de dominante actoren die 

functioneren onder de verantwoordelijkheid van de verkozen politici in Kortrijk) is zijn 

stem doorslaggevend. In mindere mate werkt hier ook de dossierkennis en jarenlange 

ervaring van hoofdingenieur Van Den Bossche door. Uiteindelijk kwam de lat telkens 

hoger te liggen: (1) geen zachte ingrepen in de commerciële binnenstad, maar een 

grootschalig winkelcomplex met tal van nevendossiers, (2) geen louter herstel van het 

stadsweefsel langs de Leie, maar 7 nieuwe designbruggen, brede wandelboulevards, 

hoogwaardiger afwerking van de kaaimuren, verlaagde oevers aan de oude Leiearm, 

een Budabeach, etc. en (3) geen kleinschalige initiatieven op het Buda-eiland, maar de 

uitbouw van een kunsteneiland als een centrum voor hedendaagse kunstcreatie dat als 

katalysator fungeert om Kortrijk sterk te positioneren in een interstedelijke competitie.  

 

Om deze ambities waar te maken dienden machtsbronnen gebundeld te worden. De 

lokale overheid beschikte voornamelijk over formele bevoegdheden, legitimiteit en 

noodzakelijke expertise, maar opteerde niet zelden om ook relaties aan te wenden in 

de loop van het besluitvormingsproces. Bij de case ‘K in Kortrijk’ bracht de private 

investeerder voornamelijk financiële middelen in, naast kennis en (zij het 

onrechtstreeks) productiemiddelen. Bij de Leiewerken was de Vlaamse overheid de 

betalende bouwheer. Deze dominante actor beschikte ook over formele bevoegdheden 

en de nodige expertise. Bij de case Buda Kunsteneiland hadden de professionele 

kunstenorganisaties met hun productiemiddelen belangrijke troeven in handen. 

Hierdoor ontstonden bij de drie cases interdependenties tussen de betrokken 

dominante actoren. De sterkte van de afhankelijkheidsrelaties bleek echter niet in elke 

case en/of in elke fase even sterk. Tot en met de onderhandelingsfase stellen we een vrij 

symmetrische machtsverhouding vast en kunnen we min of meer ‘de politieke arena’ 

gebruiken om de machtsconfiguraties te typeren46. De doorslaggevende rol van Stefaan 

De Clerck bij de case Buda Kunsteneiland zorgt echter veeleer voor een hybride 

configuratie zigzaggend tussen ‘politieke arena’ en ‘autocratie’. De impact van 

technische kennis en expertise als machtsbron tijdens de besluitvorming bij de 

Leiewerken leidt dan weer tot een mix van een politieke arena en een meritocratie. Uit 

de analyse blijkt tevens dat eens de uitvoering van de werken zijn gestart de positie 

van het stadsbestuur (licht) verzwakt en/of een beroep moet worden gedaan op 

partijpolitieke, professionele en/of persoonlijke relaties. Financiële middelen spelen 

immers een meer doorslaggevende rol wanneer de grote contouren van een project 

vastliggen. Binnen de intrastrategische processen rond de drie stadsprojecten 

overheerst ons inziens telkens een ‘advocacy coalition’ en is nergens sprake van een 

georganiseerde ‘anticoalitie’. Vanuit min of meer dezelfde waarden en uitgangs-

punten en vrij gericht op een gezamenlijk doel worden immers de stadsprojecten 

gerealiseerd. De openheid van de coalities blijkt onderhevig aan de aard van het 

project en aan de fase waarin het besluitvormingsproces zich bevindt. 

                                                  

46 Mintzberg, o.c., 1983. 
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9.1.   INLEIDING 

 

Dit hoofdstuk bevat de conclusies van ons onderzoek. Het doel van deze studie was 

enerzijds inzichten aan te reiken waardoor we de besluitvorming bij stadsprojecten in 

Vlaanderen beter kunnen begrijpen, en anderzijds een methodologische bijdrage te 

leveren betreffende het in kaart brengen van dergelijke besluitvorming. In de 

internationale literatuur blijkt de kennis over dit onderzoeksobject relatief beperkt, in 

Vlaanderen was grondig onderzoek hieromtrent vooralsnog onbestaande (cf. deel I). 

 

Zowel de procescomponent als de machtscomponent van het begrip ‘besluitvorming’ 

waren voorwerp van onderzoek. Via een grondige reconstructie van besluitvormings-

processen van drie stadsontwikkelingsprojecten in de Vlaamse centrumstad Kortrijk 

verzamelden we unieke kennis over de genese van een ingrijpend fysiek-ruimtelijk 

stadsproject en over de rol en impact van een Vlaams stadsbestuur in dergelijk multi-

actor en/of multi-level arrangement. Onze ontologische en epistemologische 

standpunten die we in dit onderzoek hanteerden sluiten aan bij constructivistische 

benaderingen. We vertrokken tevens vanuit een complexiteitserkennend perspectief, 

wat duidelijk afwijkt van het dominante en normatieve managementsdenken. 

 

We presenteren de onderzoeksresultaten op basis van onze vier onderzoeksvragen (cf. 

intermezzo). In deel 9.2 en deel 9.3 vatten we samen wat onze analyse van de proces- 

en machtscomponent empirisch heeft opgeleverd, in deel 9.4 lichten we expliciet toe 

hoe en in welke mate de resultaten van beide analyses kunnen worden verweven. Tot 

slot reflecteren we in deel 9.5 enerzijds over onze ontologische, epistemologische en 

methodologische invalshoeken, en anderzijds over het analysekader en de insnijdingen 

die we hanteerden in functie van onze analyse. 
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9.2.   OVER DE GENESE EN BESLUITVORMINGSPROCESSEN  

Onderzoeksvragen 

 

Met de onderzoeksvragen rond de procescomponent van ons onderzoeksobject 

trachtten we zicht te krijgen op de kenmerken van de besluitvormingsprocessen per 

stadsproject. We gingen bijgevolg op zoek naar antwoorden op volgende concrete 

onderzoeksvragen: wat zijn de kenmerken van de voedingsbodem voor stadsprojecten 

en waar liggen de kiemen voor ideeën? In welke dragende en stabiele strategieën zijn 

stadsprojecten ingebed? Hoe verloopt de voortgang van het besluitvormingsproces? In 

welke mate, bij welke cases en/of in welke fasen zien we voornamelijk een 

weloverwogen, gefaseerd en gecontroleerd proces? Waar en wanneer veeleer een 

proces dat zich kenmerkt door incrementalisme, lerend gedrag en/of (toevallig) 

samenvloeiende stromen? Wat is de rol en impact van plannings- en project-

instrumenten? Hoe werken exogene factoren door op de besluitvorming? Voor onze 

verklarende onderzoeksvragen hieromtrent verwijzen we naar deel 9.41. 

Inter- en intrastrategische processen 

 

Stadsontwikkelingsprojecten blijken kruispuntdossiers in het strategieveld van de stad. 

Met een strategie bedoelen we niet enkel formele strategische plannen, maar ook 

opkomende en uitgevoerde handelingspatronen gekoppeld aan een actor die 

(mogelijks zelfs later) hierover reflecteert2. Met andere woorden, een strategie omvat 

een reeks van expliciete en vaak ook impliciete besluiten van een individu, groep of 

organisatie3. Uit ons onderzoek leiden we af dat stadsontwikkelingsprojecten zijn 

ingebed in of deel uitmaken van meerdere (meestal dragende en stabiele) strategieën. 

In de stad Kortrijk vertrekt het bestuur overigens niet van één algemene strategie die 

als een soort koepel kan worden beschouwd voor allerlei deelstrategieën van/voor de 

stad4. Multipele strategieën met verscheidene kenmerken en op verschillende niveaus 

zijn in het Kortrijkse strategieveld aan te treffen. We stellen daarnaast ook vast dat de 

meest ingrijpende stadsprojecten bepaalde strategieën ook sterk kunnen sturen of 

bepalen. Stadsprojecten zijn dan tegelijk en gedeeltelijk gevolg en oorzaak (of 

hefboom) van expliciete of impliciete strategische processen5. Om deze vervlechting te 

                                                  
1 Het betreft volgende vragen: waarom verlopen besluitvormingsprocessen rond stadsontwikkelings-

projecten op de door ons vastgestelde wijze? Wat verklaart eventuele verschillen tussen bepaalde types 

van projecten, fasen en/of omstandigheden? 
2 Meer toelichting hierover cf. hoofdstuk 7 (deel 7.2.1). MINTZBERG, H., AHLSTRAND, B., LAMPEL, J., 

Strategy Safari. A Guided Tour Through the Wilds of Strategic Managements (Op strategie-safari. Een rondleiding 

door de wildernis van strategisch management), Schiedam: Scriptum, 1999, pp.18-21; WEICK, K.E., The Social 

Psychology of Organizing. Second edition, New York, McGraw-Hill, 1979. 
3 We gebruiken het begrip ‘strategisch proces’ voornamelijk wanneer we het procesmatige karakter willen 

beklemtonen. 
4 We kunnen ons ook weinig voorstellen bij een overkoepelende strategie voor een lokaal bestuur. Een al te 

lichtvoetige transfer van private managementtechnieken lijkt onder meer hierom niet aan te raden. 
5 Deze processen hoeven zich overigens niet per definitie te beperken tot strategieën van het Kortrijkse 

stadsbestuur, maar ook strategieën van bijvoorbeeld externe actoren (vb. economische netwerken) of 

bovenlokale overheden kunnen hier deel van uitmaken. 
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benoemen – waarbij er telkens sprake moet zijn van een zekere interdependentie die 

inhoudelijk en/of vormelijk voor een verschil zorgt – introduceerden we het begrip 

‘interstrategische processen’. Een bijzondere vorm hiervan is deze waar de 

besluitvorming bij twee of meer stadsprojecten op elkaar ingrijpt. 

 

Hoewel hier zelden duidelijke grenzen zijn te trekken, stellen we ook ‘binnen’ het 

besluitvormingsproces van een stadsproject een interstrategisch verhaal vast. Talrijke 

strategische processen vervlechten zich en/of vallen samen en meerdere beslissings-

niveaus kunnen worden onderscheiden (vb. de aanstelling van architecten of 

aannemers, het verkrijgen van een bouwvergunning, etc.). Mits we een vaagheid van 

grenzen accepteren zouden we de reeksen van besluiten die rechtstreeks of ‘niet 

operationeel’ in verband staan met de realisatie van een stadsproject hier kunnen 

vatten met het begrip ‘intrastrategische processen’. Op die manier verkrijgen we niet 

alleen een basis om met de aanwezige gelaagdheid om te gaan, maar ook een 

verdedigbare afbakening voor grondige analyses rond het besluitvormingsproces. 

Zoals uit ons onderzoek blijkt, kunnen echter bijkomende inzichten worden verkregen 

als bepaalde zogenaamde ‘operationele processen’ of ‘in de besluitvorming genestelde 

strategische processen’ meer in detail worden bestudeerd (cf. infra, deel 9.5). Dan blijkt 

vaak ook dat in de praktijk deze veeleer operationele processen sterk vervlochten zijn 

met de ‘intrastrategische processen’. In figuur 9.1 trachten we onze conclusies 

schematisch weer te geven.  
 

Figuur 9.1: Inter- en intrastrategische processen bij een stadsproject 
 

 
 

We tonen hier, (al te) eenvoudig gesteld, drie lagen. De rode lijnen schetsen dan het 

besluitvormingsproces van het stadsontwikkelingsproject (cf. B), namelijk een kluwen 

van strategische processen die evolueren richting een afgewerkt stadsproject. Hier 

spreken we over ‘intrastrategische processen’. Binnen dergelijke processen stellen we 

regelmatig verdichtingsmomenten vast die al dan niet worden vastgelegd in een 

formeel document (cf. blauwe zeshoeken). Bovendien kunnen deze processen worden 

beïnvloed (vb. geïnitieerd, versterkt of omgedraaid) door vaak plots opduikende 
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opportuniteiten en problemen (cf. zwarte pijlen)6. De blauwe lijnen brengen de stabiele 

en dragende strategieën in beeld (cf. A) waarin een stadsontwikkelingsproject is 

ingebed en waarvan het een kruispuntdossier is. De groene lijnen tonen de 

(inter)strategische processen van beslissingen rond een besluit dat op zijn hun beurt 

deel uitmaakt van een strategisch proces van één of meerdere actoren. Met de pijlen 

tussen A en B en tussen B en C willen we duidelijk maken dat processen in beide 

richtingen sturend kunnen werken. 

 

Met figuur 9.1 willen we echter niet de indruk wekken dat strategische processen vrij 

objectief ontrafeld en eenvoudig geanalyseerd kunnen worden. Door de sterke 

verwevenheid is het onderscheid vaak moeilijk te maken. De vele A-, B- en C-lijnen 

zitten in de praktijk immers door elkaar vervlochten waardoor een figuur gebaseerd op 

een soort DNA-string allicht een realistischer beeld oplevert. Wat we krijgen is een 

onderbouwde (re)constructie van onderzoekers die mee steunt op de (inter)subjectieve 

interpretatie van die processen door de betrokken actoren. 

De oorsprong en/van het ID 

 

In functie van de analyse deelden we het besluitvormingsproces van de stadsprojecten 

op in enkele stappen. Wij opteerden voor vrij brede en abstracte stappen. Met ons 

onderzoek rond de eerste stap, namelijk de evolutie van voedingsbodem en kiemen 

naar het ID voor een stadsproject (i.c. een idee dat samenhangt met werkelijke 

veranderingsambities of doelstellingen), was het de bedoeling inzichten te verwerven 

over het ontstaan van een stadsproject.  

 

Aangezien stadsontwikkelingsprojecten zijn ingebed in bepaalde dragende en stabiele 

strategieën van de stad, zijn deze strategieën één van de drijvende krachten achter deze 

projecten. We gaven ook reeds herhaaldelijk aan dat stadsontwikkelingsprojecten – 

gedeeltelijk ook in de stad Kortrijk – kunnen worden gezien als de instrumenten om 

zich te profileren en te (her)positioneren in een interstedelijke competitie. In die zin 

liggen bepaalde dragende strategieën en het streven naar ‘urban entrepreneurialism’ 

en ‘profitable places’ deels mee aan de basis van een stadsproject. Met uitzondering 

van deze algemene processen en context verschillen de voedingsbodem en de kiemen 

per stadsproject vrij sterk. Elk project blijkt een eigen geschiedenis met zich mee te 

dragen en is gerelateerd aan een specifieke context, omgeving en/of ‘exogene factoren’.  

 

Omgeving of exogene factoren zien wij echter niet als objectieve gegevens. Deze 

worden waargenomen en geïnterpreteerd door verschillende actoren, waarna het 

gedrag eventueel kan worden bijgestuurd (vb. anticiperen). Welke inschatting de 

bovenhand haalt blijkt ook in ons onderzoek sterk afhankelijk van de macht waarover 

actoren beschikken7. Met betrekking tot de genese van een idee voor een stadsproject 

zien we dat bij de cases ‘K in Kortrijk’ en Buda Kunsteneiland vooral elkaar 

                                                  
6 Ook bij de blauwe en groene lijnen kunnen we verdichtingsmomenten en opduikende exogene factoren 

plaatsen. 
7 Wat kadert binnen de inzichten van onder meer Foucoult en Flyvbjerg. Cf. hoofdstuk 2 (deel 2.3.2). 
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beïnvloedende exogene factoren op stadsniveau sterk doorwerkten8. Bij de eerste case 

resulteerde dit in een ‘policy window’ die de private investeerder en enkele stedelijke 

actoren aangrepen om een koers te varen die niet door het stadsbestuur was gepland9. 

Aanvankelijk werd immers gekozen om stapsgewijs en licht – veeleer incrementeel dus 

– in te grijpen in de commerciële binnenstad. Dit sluit aan bij het ‘punctuated 

equilibrium’ model van Baumgartner & Jones waarin een afwisseling wordt 

beschreven van stabiele perioden met momenten waarop kansen voor ingrijpende 

verandering hoog zijn10. In beide andere cases ligt niet zozeer een samenloop van 

omstandigheden aan de basis van het project, maar nog meer de creativiteit van 

bepaalde figuren in het zoeken naar oplossingen en het ontwikkelen van kansen. Hoe 

dan ook blijkt in alle cases het belang van ‘interconnectiviteit’. Wanneer meerdere 

omgevings- of exogene factoren – inclusief (opduikende) strategische processen – 

(kunnen) worden verbonden, doelen van actoren (kunnen) worden vervlochten, 

‘visionaire’ figuren deze momenten vastgrijpen en belangrijke actoren worden 

overtuigd, is de kans groot dat een (idee voor een) stadsproject zich verder ontwikkelt 

of een kwalitatieve sprong maakt.  

 

Het bepalen wanneer een ID voor een stadsproject ontstaat blijkt geen evidentie. Niet 

alleen leggen betrokken actoren dit moment soms op verschillende plaatsen, als 

onderzoekers reflecteren we ook naderhand over dit moment, meer bepaald wanneer 

duidelijk is dat het stadsproject wordt gerealiseerd. Verderop in deze concluderend 

hoofdstuk staan we kort stil bij wat de consequenties (kunnen) zijn van het denken 

vanuit de uitkomst (cf. deel 9.5). 

Voortgang van intrastrategische processen 

 

Elk stadsproject blijkt een eigen besluitvormingsproces te hebben. We concludeerden 

hierboven al dat de voedingsbodem en de kiemen grotendeels verschillend zijn. In dit 

onderdeel vatten we onze inzichten samen met betrekking tot het ‘intrastrategische 

proces’ van een stadsproject en stellen we vast dat ook de voortgang steeds een eigen 

ritme heeft en de wijze waarop het stadsproject wordt uitgevoerd uniek is.  

 

Wel blijkt uit geen enkele case dat de ideaaltypische uitgangspunten van de in 

hoofdstuk 2 toegelichte ordezoekende benaderingen de voortgang en evolutie kunnen 

vatten. Het normatieve managementsdenken schrijft meestal voor om eerst alle 

alternatieve oplossingen voor een probleem en hun verwachte effecten op te lijsten, 

dan de best scorende oplossing op basis van een kosten-batenanalyse te kiezen en alles 

in een formeel uitvoeringsplan te gieten om vervolgens dit plan strikt en gecontroleerd 

uit te voeren11. Dergelijke gefaseerde en causale aanpak vonden we niet terug. Wel 

leunt de case ‘K in Kortrijk’ hier relatief dicht bij aan. Dit project ontstond weliswaar 

                                                  
8 Bij de Leiewerken zien we grotendeels een ander verhaal aangezien dit project voortvloeit uit een 

bovenlokale beslissing. 
9 Cf. Kingdom’s theorie (hoofdstuk 2, deel 2.3.4). KINGDOM, J.W., Agendas, alternatives and public policies. 

Boston: Little, Brown and Company, 1984. 
10 Cf. hoofdstuk 2 (deel 2.3.4). BAUMGARTNER, F.R., JONES, B.D. Agendas and Instability in American 

Politics. Chicago: University of Chicago Press, 1993.  
11 Uitgebreide toelichting cf. hoofdstuk 2 (deel 2.2.3).  
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op een moment dat verschillende stromen vrij onverwacht samenvielen (cf. supra), 

maar vertaalde zich in een relatief gefaseerd en causaal besluitvormingsproces passend 

binnen een ‘minder zuivere’ ordezoekende benadering. In deel 9.4 lichten we toe dat 

dit ons inziens samenhangt met de aard van het stadsproject (i.c. een relatief eenvoudig 

af te bakenen infrastructuurproject), de aard van de partner (i.c. een sterke private 

investeerder) en het kanaal waarlangs de stedelijke actoren de besluiten mee vorm 

geven (i.c. een autonoom stadsontwikkelingsbedrijf). Met ‘minder zuiver’ bedoelen we 

dat de evolutie van ID naar 2D hier niet verengd kan worden tot één 

beslissingsmoment, maar gebeurde doorheen een (beperkt) aantal snel op elkaar 

aansluitende beslissingsronden. De uitvoeringsfase (i.c. ‘naar 3D’) kenmerkt zich door 

het relatief ongewijzigd uitvoeren van gemaakte besluiten en plannen. Wel zien we her 

en der nevendossiers uitgewerkt worden die reeds pril aanwezig waren in een vorige 

fase. Tevens wordt gezorgd dat exogene factoren niet belemmerend werken voor de 

voortgang van het proces. 

 

De voortgang van het besluitvormingsproces bij de twee andere stadsprojecten komt 

sterk overeen met de beschrijvingen uit complexiteitserkennende benaderingen. We 

zien doorheen de verschillende fasen een kluwen van incrementele en/of niet-lineaire 

processen, inclusief talrijke exogene factoren die positief of negatief inwerken op de 

snelheid (soms ook de inhoud) van de besluitvorming. De stapsgewijze ontwikkeling 

gebeurt ons inziens niet zozeer vanuit de filosofie van een lerende organisatie, maar 

het zigzaggend verloop of het trage op en neer gaan van de voortgang moet ook hier 

veeleer worden verklaard door de aard van de stadsprojecten en door de verschillende 

dominante actoren die bij de besluitvorming van de stadsprojecten zijn vertrokken (cf. 

infra, deel 9.4). 

Kantelmomenten en planningsinstrumenten 

 

Waar bij de case ‘K in Kortrijk’ ons analytisch hulpmiddel vrij sterk overeind blijft, 

vloeien de fasen ‘naar 2D’ en ‘naar 3D’ vaak organisch in elkaar over. In het bijzonder 

bij de case Buda Kunsteneiland verloopt de ontwikkeling vrij chaotisch12. Zo zijn 

bepaalde 3D-realisaties kiemen van het project, blijven gaandeweg betrokken stedelijke 

actoren (nieuwe) opportuniteiten aangrijpen om het totale dossier te versterken en 

ontbreken gebundelde plannen die bepalen wat wanneer uitgevoerd moe(s)t worden. 

Het vastleggen van een expliciet of impliciet besluit (dus inclusief gedragspatronen) als 

een ‘point of no return’ of als een cruciaal kantelmoment tijdens het besluitvormings-

proces van een stadsontwikkelingsproject, blijkt vaak een constructie die vatbaar is 

voor discussie. In de drie cases – in het bijzonder bij Buda Kunsteneiland – stellen we 

vast dat sterk betrokken actoren deze momenten soms verschillend percipiëren. We 

zien, zoals hierboven reeds geconcludeerd, een kluwen van reeksen besluiten13 waarbij 

we tal van kantelmomenten kunnen aanduiden. De zoektocht naar hét kantelmoment 

daarbinnen is meestal vrij zinloos. 

                                                  
12 Hiermee bedoelen we niet dat toeval overheerst, maar dat de samenhang van gebeurtenissen en 

processen niet-lineair verloopt en oorzakelijk verbanden over het algemeen ontbreken. Cf. hoofdstuk 2 

(deel 2.1). 
13 Cf. Teisman’s rondenmodel. Cf. hoofdstuk 2 (deel 2.3.3). 
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Uit dit onderzoek wordt ook duidelijk dat we formele (strategische) plannen alvast niet 

het postulaat kunnen opspelden van zo’n kantelmoment. We verkrijgen dan ook geen 

adequaat beeld van het besluitvormingsproces als louter wordt gefocust op dergelijke 

plannen. Strategische plannen op stadsniveau en ruimtelijke instrumenten lagen 

immers noch aan de basis van de stadsontwikkelingsprojecten die we onderzochten, 

noch bleken ze doorslaggevend in de besluitvorming. Hoewel enkele cruciale 

Kortrijkse beleidsinstrumenten pas recentelijk in voege zijn (i.c. het strategisch meer-

jarenplan en het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan), moeten we de verwachtingen 

hier toch enigszins temperen om twee elkaar beïnvloedende redenen: duidelijke 

strategische keuzes zijn er niet in opgenomen en een politiek draagvlak ontbreekt 

ondanks het nut dat dergelijke plannings- en projectinstrumenten kunnen hebben (vb. 

een effectievere en efficiëntere implementatiefase, een houvast voor interne actoren, 

profilering naar externe actoren en een stimulans voor een toekomstgerichte en 

geïntegreerde aanpak)14. Juridische instrumenten bleken eveneens geen belemmering 

te vormen tijdens het besluitvormingsproces. Vermeende ‘cliëntelisme’-praktijken 

vinden we hier dan ook niet terug15. Wel stellen we vast dat indien er problemen 

zouden kunnen opduiken men opteert voor een ‘open’ bouwvergunning (cf. case 

Leiewerken). Ook de overeenkomsten, projectplannen, protocollen, charters of pacten 

die binnen de contouren van de projecten werden opgemaakt, drukken niet hun 

stempel op de besluitvorming. Geen van allen vormde een bifurcatie- of 

verdichtingsmoment, maar ze waren telkens slechts één van de vele elementen in een 

kluwen van strategische processen die in onderlinge interactie de uitkomsten 

bepaalden. Net als de strategische en ruimtelijke instrumenten bundelden en 

beschreven ze veeleer de consequenties van geleidelijk aan gegroeide strategische 

lijnen en vaak informeel genomen beslissingen. Dit sluit aan bij de stelling dat een 

strategisch plan in wezen een contradictio in terminis is16.  

 

9.3.   OVER BESLUITVORMERS EN MACHTSVERHOUDINGEN 

Onderzoeksvragen 

 

Alvorens de conclusies toe te lichten met betrekking tot de machtscomponent van ons 

onderzoeksobject, recapituleren we de onderzoeksvragen hieromtrent. Onze algemene 

vraag luidde: ‘In welke mate en hoe zijn verschillende actoren – in het bijzonder onze 

‘focal actor’ – betrokken bij de besluitvorming in de verschillende fases van het proces 

en bij de verschillende types van stadsprojecten?’  Concreet hield dit enerzijds in dat 

we zicht wouden krijgen op de formele posities, de belangen, de doelen, het roltype en 

de aangewende machtsbronnen van de verschillende dominante actoren. Anderzijds 

trachtten we de machtsverhoudingen in kaart te brengen door aandacht te besteden 

                                                  
14 Meerdere politici en enkele ambtenaren beschouwen strategische planning als gekunstelde instrumenten 

die nauwelijks voeling hebben met de complexe en onvoorspelbare realiteit (cf. hoofdstuk 5, deel 5.2 en 

5.3). 
15 Cf. hoofdstuk 5 (deel 5.5.2). 
16 Naar MINTZBERG, AHLSTRAND, LAMPEL, o.c., 1999, pp.76-77. Cf. hoofdstuk 2 (deel 2.3.6) en 

hoofdstuk 7 (deel 7.4.5). 
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aan de doelvervlechting door de betrokken dominante actoren, de sterkte en evoltuie 

van de interdependentie tussen deze actoren en de (eventueel wisselende) kenmerken 

van de machtscoalities en machtsconfiguraties. 

Rol en impact van de ‘focal actor’ 

 

In dit proefschrift bekeken we de besluitvorming bij stadsprojecten voornamelijk 

vanuit het perspectief van het stadsbestuur, waarmee we het geheel bedoelen van 

“lokale publieke instellingen die functioneren onder de verantwoordelijkheid van lokaal verkozen 

politici”17. Naast het college, de gemeenteraad en de stedelijke administratie gaat het 

hier dus ook over verzelfstandigde agentschappen en intergemeentelijke samen-

werkingsverbanden. 

 

Als het ware in de doorsnede van onze drie cases vinden we (slechts) twee figuren 

terug die telkens een grote stempel hebben gezet op de besluitvorming: burgemeester 

Stefaan De Clerck en in mindere mate hoofdingenieur Frans Van Den Bossche. We 

beschouwen hen als de stabiele lokale overheidsactoren bij de besluitvorming rond 

stadsontwikkelingsprojecten in het Kortrijkse centrum. Tot 2000 lieten de Kortrijkse 

burgemeesters zich vooral inspireren en aansturen door enkele leidende ambtenaren 

(o.m. ir. Van Den Bossche) en figuren van de intercommunale Leiedal, maar sinds 

Stefaan De Clerck dit mandaat bekleedt veranderde de situatie op dat vlak vrij 

drastisch. Als een ware ‘policy entrepreneur’ koppelde hij afgelopen jaren tal van 

processen en dossiers aan elkaar, zocht hij naar opportuniteiten om doelen te 

vervlechten, zette hij initiatieven in gang, bracht hij lopende dossiers in een 

stroomversnelling, etc. De kanalen waarbinnen of waarlangs Stefaan De Clerck en 

Frans Van Den Bossche afgelopen 8 jaar hun invloed hoofdzakelijk lieten gelden zijn 

noch de klassieke democratische organen zoals het college of de gemeenteraad, noch 

bepaalde stedelijke administratieve directies of diensten, maar veeleer hun formele 

posities binnen autonome gemeentebedrijven, hun professionele en/of persoonlijke 

relaties met de intercommunale Leiedal en met bepaalde private actoren en – althans 

voor wat Stefaan De Clerck betreft – partijpolitieke en/of persoonlijke relaties met 

bovenlokale politici. De invloed van het autonome gemeentebedrijf (i.c. AG 

Woonregie, later omgedoopt tot Stadsontwikkelingsbedrijf Kortrijk) is dan ook relatief. 

Niet alleen zijn ze betrokken bij slechts één van de drie cases in de Kortrijkse 

binnenstad, hun invloed valt ook in sterke mate samen of terug te voeren tot deze van 

Stefaan De Clerck en Frans Van Den Bossche. Beide figuren bepaalden immers 

grotendeels de beslissingen van de directieraad van dit autonome gemeentebedrijf18. 

De raad van bestuur volgde dan weer op zijn beurt nagenoeg integraal de (vaak 

voorgekauwde) besluiten van deze directieraad. Verderop lichten we het belang toe 

van dit machtskanaal om onderhandelingen te voeren met private investeerders. Veel 

meer dan de werknemers van dit autonome gemeentebedrijf hadden en hebben 

                                                  
17 DE RYNCK, F., Gebiedwerking in steden. Een kader voor beleid en praktijk. In: DE RYNCK, F. (Red.), 

De stad in de wijk. Brussel: Politeia, 2008, pp.7-28. 
18 De nuances die we hier willen aanbrengen hebben betrekking op enerzijds de soms lichte invloed die 

uitgaat van de schepen van ruimtelijke ordening, en anderzijds het doorwerken van de sterke 

dossierkennis en de adviezen van de werknemers van het autonome gemeentebedrijf. 



CONCLUSIES 

 

 - 339 - 

werknemers van de intercommunale Leiedal een autonome inbreng bij de ene case 

waarbij ze betrokken zijn (i.c. de Leiewerken). De visie, de innovatieve voorstellen en 

de vakkennis van deze intermediaire organisatie hebben dan ook sterk richting 

gegeven aan dit project. Weliswaar werden en worden nagenoeg alle besluiten in 

grondig overleg genomen met de burgemeester en de hoofdingenieur. De rollen van 

deze intercommunale wisselden ook in de loop van het dossier: van facilitator en 

bemiddelaar over initiator tot onderhandelaar en dossieropvolger namens de stad.  

 

Kortom, de besluitvorming bij Kortrijkse stadsontwikkelingsprojecten wordt door een 

zeer beperkt aantal lokale politici en ambtenaren beheerst. De meeste leden van het 

Kortrijkse bestuur bleken zelfs amper goed op de hoogte van de drie cases, laat staan 

dat ze mee inhoud hebben gegeven aan de besluiten. Op een beperkt aantal, zelden 

cruciale, tussenkomsten na zagen we wel een paar schepenen en/of leidende 

ambtenaren opduiken tijdens de uitvoeringsfase. Ze kregen dan een verantwoordelijk-

heid rond enkele projectonderdelen en/of nevendossiers. Relevante ambtelijke directies 

ondergingen niet zelden de besluitvorming en dienden soms – aangezien ze pas laat op 

de hoogte waren van relevante ontwikkelingen – hun eerder gemaakte beleidsplannen 

grondig bij te sturen. Om soepel met private actoren te kunnen onderhandelen en 

samen te werken en/of omdat bepaalde capaciteiten ontbreken binnen het klassieke 

ambtelijke apparaat, stellen we vast dat het ‘ambtelijk takenpakket’ (deels) werd 

doorgeschoven naar een autonoom gemeentebedrijf en/of een intergemeentelijk 

samenwerkingsverband. In Kortrijk ligt het zwaartepunt van de beleidsvoering rond 

stadsontwikkelingsprojecten dus niet bij het college, de gemeenteraad, het 

managementteam of bepaalde directies. 

 

Voortgaand op bovenstaande conclusies kunnen we ons vragen stellen over het 

democratisch gehalte van de besluitvorming bij de drie stadsontwikkelingsprojecten. 

Hierover een eenzijdig (negatief) antwoord formuleren blijkt echter niet evident. Niet 

alleen zijn er verschillende democratie-opvattingen in voege, ook wanneer het 

klassieke ‘primaat van de politiek’ als criterium geldt blijven meerdere interpretatie-

mogelijkheden open. Althans in ons onderzoek. Zo vervult de burgemeester, de 

bekleder van het belangrijkste politieke mandaat in Vlaamse steden, telkens een 

cruciale rol in de besluitvormingsprocessen. Ook gaven het college en de 

gemeenteraad een formeel karakter aan tal van beslissingen met betrekking tot deze 

projecten, ook al stonden bepaalde leden er kritisch tegenover. Daarnaast zien we dat 

de vorderingen en de op stapel staande plannen niet zelden informeel werden 

gecheckt bij de verschillende politieke fracties en de strekkingen daarbinnen. We weten 

ook dat autonome gemeentebedrijven en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden 

worden aangestuurd door een raad van bestuur waarin politieke vertegenwoordigers 

zetelen. Uit ons onderzoek blijkt echter dat niet alle raden enig gewicht in de schaal 

kunnen werpen (cf. hoofdstuk 8, deel 8.2.4). Tevens kunnen stakeholders zoals burgers 

en middenveldorganisaties in theorie via ‘directe’, ‘interactieve’ of ‘klassieke’ 

inspraakkanalen de besluitvorming bij stadsprojecten beïnvloeden. Echter ook dit 

bleek in geen van de door ons onderzochte cases te zijn gebeurd. Naast bovenstaande 

elementen die deels het democratische gehalte van de besluitvorming kunnen bepalen, 

mag ook de zogenaamde redelijkheid van het besluit hier niet los van worden gezien. 

Vragen die hier essentieel zijn betreffen onder meer het feit of de besluiten veeleer het 
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gemeenschappelijke belang dan wel hoogst particuliere belangen dienen. En ook of (en 

hoe) de stedelijke organisatie niet veeleer dienstbaar dient te worden gemaakt aan 

stadsontwikkelingsprojecten in plaats van dergelijke projecten aan te passen aan 

stedelijke organisatiestructuren en -culturen. Zoals reeds vermeld vraagt dit om nieuw 

onderzoek (met een gericht theoretisch kader en een andere onderzoeksaanpak). 

Urban governance coalitions 

 

De beslissingsmacht bij Kortrijkse stadsontwikkelingsprojecten lag en ligt niet louter in 

handen van een beperkt aantal lokale overheidsactoren. We zagen telkens een 

vervlechting met private investeerders, semi-publieke actoren of publieke actoren van 

een andere bestuurslaag. Interdependenties ontstonden omdat doelen en machts-

bronnen werden gekoppeld. Opvallend is dat het aantal dominante actoren tijdens een 

besluitvormingsproces meestal erg laag lag, zelfs als we afdalen van organisatieniveau 

naar individueel niveau. Enkel met betrekking tot de besluitvormingsprocessen van de 

Leiewerken liep dit aantal sterk op bij de Vlaamse overheid (i.c. ministers, 

kabinetsmedewerkers, AWZ/W&Z). 

 

De sterkte van de afhankelijkheidsrelaties bleek echter niet in elke case en/of in elke 

fase even sterk, waardoor ook de machtsverhoudingen verschillen vertoonden. We 

kunnen de machtsconfiguraties telkens typeren als een ‘politieke arena’. Bij de case 

rond het winkelcomplex en bij de Leiewerken stellen we vast dat de externe actoren, 

respectievelijk een private investeerder en de Vlaamse overheid, een essentiële bijdrage 

leverden in alle fasen van de besluitvorming. Zo waren ze samen met stedelijke actoren 

bij de fase ‘naar ID’ betrokken bij het koppelen van de doelen. In de fase ‘naar 2D’ 

bepaalden ze sterk mee de inhoud en vorm van het project en kunnen we spreken van 

een vrij symmetrische machtsverhouding. In de uitvoeringsfase (‘naar 3D’) kunnen we 

ze zelfs beschouwen als de meest dominante actor. Vooral het bezit van financiële 

middelen, kennis en (zij het onrechtstreeks) productiemiddelen was hier doorslag-

gevend. Bij de Vlaamse overheid komen daar ook nog formele bevoegdheden 

bovenop. Het Kortrijkse stadsbestuur diende weliswaar telkens een zekere autonomie 

prijs te geven, maar de ambities van bestuur en stad konden veel hoger worden gelegd: 

geen kleine fysiek-ruimtelijke ingrepen, maar ‘flagship’-projecten waarmee de stad 

zich wil/kan profileren in een competitieregime. Bovendien mogen we ook de sturende 

rol van het stadsbestuur geenszins onderschatten. Niet alleen beschikten ze over tal 

van formele bevoegdheden, de nodige legitimiteit en belangrijke expertise19, de 

dominante lokale actoren opteerden ook om partijpolitieke relaties met bovenlokale 

actoren aan te wenden. In het bijzonder in de case van de Leiewerken werkt dit 

‘political localism’ door op het besluitvormingsproces. Zoals uit hoofdstuk 8 blijkt laten 

de machtsverhoudingen en de relaties tussen alle betrokken figuren zich in deze case 

vrij goed vatten via beleidsnetwerktheorieën, in het bijzonder via de varianten die 

                                                  
19 Omwille van de impact van technische kennis en expertise als machtsbron (zowel bij lokale als 

bovenlokale actoren) tijdens de besluitvorming bij de Leiewerken kunnen we de machtsconfiguratie 

binnen deze case veeleer typeren als een mix van een politieke arena en een meritocratie.  
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focussen op interbestuurlijke relaties20. Mits we de private actor niet beperken tot 

lokale ‘rentiers’, kunnen we in de case ‘K in Kortrijk’ enkele basiselementen en 

mechanismen ontwaren uit de growth machine theory21. In functie van de groei van de 

stedelijke economie gaan enerzijds private investeerders, die over de financiële 

middelen beschikken en streven naar winstmaximalisatie, en anderzijds lokale politici, 

die het formele mandaat hebben en hun stad een meer vooraanstaande rol willen zien 

spelen in een interstedelijke competitie, hun krachten bundelen. 
 

Zoals al vermeld is het opvallend dat de aansturing vanuit het stadsbestuur bij beide 

projecten niet gebeurde vanuit lokale democratische organen zoals het college of de 

gemeenteraad of vanuit administratieve diensten, maar wel via een intergemeentelijke 

samenwerking (cf. case Leiewerken) en een autonoom gemeentebedrijf (cf. case ‘K in 

Kortrijk’). Kortom, ‘government matters’ maar niet via de klassieke manier. Zoals 

enkele auteurs stellen mogen we het uithollen van de overheidsvormen dus niet 

verwarren met het uithollen van de macht van de overheid22. Bij beide cases zouden we 

er zelfs kunnen vanuit gaan dat door aansturing via een autonoom stadsontwik-

kelingsbedrijf of via een intercommunale de rol van het lokale bestuur op bepaalde 

vlakken werd versterkt, weliswaar ten koste van de klassieke democratische organen. 

De macht van de dichtst betrokken figuren zagen we daarentegen bestendigd, soms 

zelfs toegenomen. 
 

De machtsverhoudingen liggen bij de case Buda Kunsteneiland anders, in die zin dat 

enkele actoren van het Kortrijkse stadsbestuur de besluitvorming min of meer 

domineerden. Wel zorgde de kunstensector voor een interessante voedingsbodem en 

traden tijdens de fase ‘naar 2D’ enkele aangestelde academici als facilitator op bij de 

besluitvorming. Echter vooral de rol van initiator Stefaan De Clerck woog dermate 

door dat hier sprake is van een hybride machtsconfiguratie zigzaggend tussen 

‘politieke arena’ en ‘autocratie’23. Ook kan de stad zijn macht laten gelden via het bezit 

van (culturele) infrastructuur en het verstrekken van subsidies. De interdependentie 

tussen de betrokken actoren is in de fase ‘naar 3D’ globaal genomen vrij sterk 

geworden. Professionele kunstenorganisaties bezitten immers de productiemiddelen 

die het inhoudelijke culturele luik van het project sinds enkele jaren vorm en inhoud 

geven. Het fysiek-ruimtelijk luik van dit project past uiteindelijk veeleer binnen een 

zogenaamde klassieke aanpak. Zoals in hoofdstuk 7 toegelicht (cf. deel 7.3.4) 

beschouwen we Buda Kunsteneiland als een broos stadsproject waarbij het de vraag is 

                                                  
20 Cf. hoofdstuk 3 (deel 3.4.2). Met betrekking tot multi-level netwerken in Vlaanderen, cf. VOETS, J., 

Intergovernmental relations in multi-level arrangements: Collaborative public management in Flanders. 

Proefschrift Instituut voor de Overheid, KULeuven, 2008. 
21 Cf. hoofdstuk 3 (deel 3.4.3). MOLOTCH, H., The city as growth machine. In: American Journal of Sociology, 

1976, 85, 2, pp.309-355; LOGAN, J., MOLOTCH, H., Urban fortunes: the political economy of place. Berkeley, 

CA: University of California Press, 1987. 
22 Cf. hoofdstuk 3 (deel 3.4.4). JESSOP, B., Regulation theory, post-Fordism, and the state: more than a 

reply to Werner Bonefeld. In: Capital and Class, 1988, 34, pp.147-169; JESSOP, B., A neo-Gramscian 

approach to the regulation of urban regimes: accumulation strategies, hegemonic projects, and 

governance. In: Lauria, M., (ed.), Reconstructing urban regime theory. London: Sage, 1997, pp.51–73; 

MACLEOD, G., GOODWIN, M., Space, scale and state strategy: rethinking urban and regional 

governance. In: Progress in Human Geography, 1999b, 23, 4, pp.503–527. 
23 Naar de typologie van Mintzberg. Cf. hoofdstuk 3 (deel 3.2.1). 
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of het een vliegwiel zal creëren “dat fungeert als katalysator van een stedelijke renaissance, 

zowel voor het eiland als voor Kortrijk in het algemeen”24.  

 

In dit proefschrift kozen we om feitelijke macht of invloed tijdens besluitvormings-

projecten bij stadsontwikkelingsprojecten in kaart te brengen. Onze conclusies 

hieromtrent laten dan ook niet toe om meer algemene uitspraken te doen in het debat 

tussen de elitisten en pluralisten. Evenmin zijn we in staat conclusies te trekken met 

betrekking tot het al dan niet bestaan van een ‘urban regime’ (ook niet van een 

Europese variant)25. Zo bestudeerde Stone op een meer longitudinale manier ook 

andere strategische keuzes in Atlanta om tot een beschrijving van een ‘urban regime’ te 

komen26. En dan nog zorgt de selectie van besluitvormingsprocessen voor twijfel over 

de empirische waarde van zijn conclusies (cf. hoofdstuk 3, deel 3.2.2 en 3.3.3). Wel 

denken we dat onze intensieve studie van besluitvormingsprocessen rond stads-

projecten in Kortrijk, ingebed in ons breder verkennend onderzoek van de stad, enkele 

richtinggevende elementen of bouwstenen kan aanreiken voor verder onderzoek naar 

een ‘lokale elite’ of een ‘urban regime’. Concreet bedoelen we hier enerzijds de 

dragende en stabiele strategieën in/van de stad Kortrijk die we formuleerden in 

hoofdstuk 7 (cf. deel 7.2.1) en anderzijds de sterke impact van burgemeester De Clerck, 

hoofdingenieur Frans Van Den Bossche en de intercommunale Leiedal (i.c. huidig 

directeur Karel De Baere) in eerste orde en burgemeester de Bethune, enkele andere 

lokale politici, een beperkt aantal leidende ambtenaren, bepaalde vertegenwoordigers 

van semi-publieke organisaties en een paar private actoren in tweede orde. In dergelijk 

onderzoek dient dan gezocht te worden in welke mate werkelijk sprake is van een 

bredere regimewissel. Gaat het om een min of meer ingrijpende herschikking van wat 

in en voor een stad van belang wordt geacht? Is er een nieuw soort paradigma, een 

nieuw discours, een nieuwe ordening van public values, een nieuw soort ‘mobilisation 

of bias’? Wijzigt de structuur en cultuur van de onderlinge verhoudingen?27  

 

9.4.   OVER DE DUBBELBINDING VAN PROCES EN MACHT 

Onderzoeksvragen  

 

Waar in de casebeschrijvingen (cf. hoofdstuk 6) de proces- en machtscomponent van 

ons onderzoeksobject duidelijk verweven aan bod kwamen, maakten we in onze 

analyse een onderscheid tussen de twee componenten. In dit deel brengen we beiden 

opnieuw expliciet bijeen en koppelen de analyseresultaten aan elkaar. De onderzoeks-

                                                  
24 DE MEULDER, B., Buda-eiland, Kortrijk als work in progress. Twaalpuntenkroniek van een 

stadsproject. In: BOUDRY, L., LOECKX, A., VAN DEN BROUCK, J. e.a., Inzet / Opzet / Voorzet. 

Stadsprojecten in Vlaanderen. Antwerpen – Apeldoorn, Garant, 2006, p.58. 
25
 STOKER, G., MOSSBERGER, K., Urban regime theory in comparative perspective. In: Environment and 

Planning, C: Government and Policy, 1994, 12, pp.195–212; STOKER, o.c., 1995, pp.54-71. Cf. hoofdstuk 3 

(deel 3.3.3). 
26
 STONE, C., Regime politics: governing Atlanta 1946–88. Lawrence, KS: University Press of Kansas, 1989. 

27
 Naar TOPS, P., (2004), Regimetheorie en Rotterdam. De relevantie van regimetheorie voor de analyse van 

ontwikkelingen in een grote Nederlandse stad. Een eerste verkenning. Paper voor het Politicologenetmaal, 

Antwerpen, 27 en 28 mei 2004, pp.7-8. 
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vragen die we hieromtrent formuleerden betreffen de mate waarin besluitvormings-

processen en beslissingsmacht ‘dubbelgebonden’ zijn. 

 

In de meeste studies komt meestal slechts één component op de voorgrond. Zo houdt 

onderzoek naar (strategische) besluitvormingsprocessen over het algemeen relatief 

weinig of geen rekening met beslissingsmacht en machtsverhoudingen. Machtsonder-

zoek onderbelicht dan weer doorgaans zowel het temporele aspect van ‘urban 

governance’ als de complexiteit van processen. In het theoretische deel van dit proef-

schrift lieten we zien dat vooral benaderingen van bepaalde beleidsnetwerktheoretici 

bewust deze koppeling maken28. We richten ons hier dan ook op de geldigheid van de 

vrij algemene uitgangspunten van deze beleidsnetwerktheorieën. In het intermezzo 

schoven we bijgevolg volgende concrete vragen naar voor: in welke mate en wanneer 

gaat besluitvorming via en doorheen netwerken gepaard met incrementalisme en/of 

samenvloeiende stromen? Is een ‘rationele’ en gefaseerde benadering (enkel) aanwezig 

in een case en/of fase waar een hiërarchische setting domineert?  

 

Door op deze vragen een antwoord te formuleren bundelen we hier – zij het minder 

casespecifiek, maar veeleer overstijgend – conclusies die in de analyses tussen de regels 

aan bod kwamen. Het bleek immers moeilijk om de proces- en machtscomponent 

steeds uit elkaar te houden, niet in het minst omdat de besluitvorming bij stadsontwik-

kelingsprojecten zich laat kenmerken door vervlochten inter- en intrastrategische 

processen van verschillende actoren die elk specifieke gedragspatronen hebben. 

Naar een typologie van stadsontwikkelingsprojecten? 

 

We kozen bewust om stadsontwikkelingsprojecten te bestuderen die deels verwant, 

deel contrasterend zijn. De verwantschap vinden we terug in hun ligging (de Kortrijkse 

binnenstad), de perceptie die erover bestaat (i.c. strategisch en ingrijpend voor de stad), 

hun positie in formele strategische documenten (i.c. centraal)29 en de einddatum (i.c. 

uitvoering wordt afgerond in de loop van de huidige legislatuur). De heterogeniteit 

van de cases schuilt in de belangrijkste externe partners, de voornaamste 

financieringsbron en de focus naast fysiek-ruimtelijke aspecten. Daarmee hadden we 

een eerste aanzet tot een typologie voor ons onderzoek. 

 

In functie van de theoretische generaliseerbaarheid van onze conclusies, achten wij het 

noodzakelijk deze brede types te verfijnen. Zo komt het winkelcomplex ‘K in Kortrijk’ 

tot stand via een samenwerking tussen één private investeerder en het stadsbestuur 

dat opteert om de besluitvormingsprocessen te laten lopen via een autonoom 

gemeentebedrijf. We zouden dit publiek-privaat samenwerkingsverband, dat direct 

aansluit bij het streven naar ‘urban entrepreunalism’, kunnen plaatsen onder ‘type 1’-

                                                  
28 Cf. TEISMAN, G., Models for Research into Decision-Making Processes: On Phases, Streams and 

Decision-Making Rounds. In: Public Administration, 2000, 78, 4, pp.937-956; DE BRUIJN, J.A., TEN 

HEUVELHOF, E.F., IN ’T VELD, R.J., Procesmanagement. Over procesontwerp en besluitvorming. 

Schoonhoven: Academic Service, 2002; KOPPENJAN, KLIJN, o.c., 2004; TEISMAN, G., Publiek Management 

op de grens van chaos en orde. Over leidinggeven en organiseren in complexiteit. Den Haag: Sdu Uitgevers, 2005. 
29 Wat maakt dat het ID reeds ingang heeft gevonden. 
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stadsontwikkelingsprojecten. Omwille van de specificiteit (i.c. één grootschalig, vrij 

eenvoudig af te bakenen vastgoedproject en de betrokkenheid van een autonoom 

gemeentebedrijf) spreken we hier over type 1.1. De Leiewerken is een stadsproject dat 

tot stand komt via een interbestuurlijke samenwerking tussen het stadsbestuur en de 

Vlaamse overheid. Ook binnen zo’n ‘type 2’-stadsontwikkelingsproject is het allicht 

noodzakelijk een verdere opsplitsing te maken. Onze conclusies sluiten dan ook 

vermoedelijk beter aan bij ‘het type 2.1’ waarbij het stadsontwikkelingsproject past 

binnen een strategische keuze van een bovenlokale overheid en waarbij het 

eindresultaat op de brug zit (fig.) van een directe en indirecte fysiek-ruimtelijke 

ingreep die de positie van de stad moet versterken in een interstedelijke competitie. 

Stadsontwikkelingsprojecten die via het centraal stellen van hoogstaande kunst en 

cultuur de creatieve klasse aanspreken waarbij men hoopt dat een gunstig klimaat 

ontstaat waarvan de (economie in de) stad als geheel kan profiteren, noemen we hier 

‘type 3’-stadsontwikkelingsprojecten. Type 3.1 heeft dan meer specifiek betrekking op 

een project dat vertrekt van verschillende bestaande (fysiek-ruimtelijke en culturele) 

dossiers die worden gebundeld en waaraan nieuwe, gerichte initiatieven worden 

gekoppeld. We vatten deze drie meer specifieke types samen in tabel 9.1. 

 
                                                         Tabel 9.1: Kenmerken van drie types van stadsontwikkelingsprojecten 
 

 Dominante 

externe partner 

Domein / sector Urban entre-

preneurialism 

Specificiteit 

Type 1.1 

(case ‘K in 

Kortrijk’) 

private 

investeerder 

hard: handel en 

vastgoed (immo-

ontwikkeling) 

direct op  

economie gericht 

één afgebakend 

project + via 

autonoom 

gemeentebedrijf 

Type 2.1 

(case 

Leiewerken) 

bovenlokale 

overheid 

harde sector: 

mobiliteit / 

waterwegen 

indirect voor de 

stad en vrij direct 

voor bovenlokale 

overheden  

project passend 

binnen een 

bovenlokale 

beslissing 

Type 3.1 

(case Buda 

Kunsteneiland) 

kunstensector zachte sector: 

kunst en cultuur 

indirect: door het 

aanspreken van 

‘creatieve klasse’ 

hopen op spillover 

bundeling van 

bestaande dossiers 

+ uitbreiding met 

nieuwe 
 

Type x … … … … 
 

Type y … … … … 

 

We pretenderen overigens in geen geval dat we met deze drie types alle (Vlaamse of 

zelfs Kortrijkse) stadsontwikkelingsprojecten kunnen ordenen. Zo zijn zeker ook de 

stationsprojecten in de Vlaamse centrumsteden een type op zich, vooral omdat bij de 

besluitvorming andere en vaak meerdere externe partners zijn betrokken (o.m. 

dochterbedrijven van de N.M.B.S., De Lijn, de Vlaamse overheid). Vraag is wel of 

gegeven de eigenheid van (de besluitvorming bij) elk project de opmaak van een 

gedetailleerde typologie zinvol is. 

Hypotheses voor verder onderzoek 

 

Op basis van onze onderzoeksresultaten zijn we in staat enkele hypotheses of 

veronderstellingen te formuleren met betrekking tot besluitvormingspatronen bij 
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‘vergelijkbare’ stadsontwikkelingsprojecten. Wel dienen we voor ogen te houden dat 

de cases die wij onderzochten telkens vrij unieke processen en machtsverhoudingen 

vertoonden. Toch menen we dat naast onze resultaten op een meer algemeen en 

abstract niveau30, we ook enkele verdedigbare veronderstellingen kunnen formuleren 

over verwachte besluitvormingspatronen bij soortgelijke stadsontwikkelingsprojecten 

in andere steden. Zoals uit onze analyses blijkt werkt echter ook de lokale institutionele 

context sterk door op de besluitvorming. We begeven ons dan ook het minst op glad ijs 

als we ons richten op ‘vergelijkbare’ fysiek-ruimtelijke projecten in een stad met een 

institutionele context die sterk overeenkomt met deze in Kortrijk. Concreet bedoelen 

we hier een Vlaamse centrumstad waar een ‘dynamische’ burgemeester zetelt die 

beschikt over een doorslaggevende stem bij fysiek-ruimtelijke projecten en over 

bovenlokale ervaring en contacten31, waar een beperkt aantal leidende ambtenaren mee 

strategische keuzes voorbereiden en hun expertise laten gelden, waar een autonoom 

stadsontwikkelingsbedrijf dossiers behartigt, het schepencollege weinig impact heeft 

op dergelijke dossiers, etc. Of onze veronderstellingen in de praktijk voorkomen moet 

blijken uit verder onderzoek. Zoals in hoofdstuk 4 (deel 4.2.3) uitgebreider werd 

toegelicht, laten de resultaten van onze casestudy’s immers niet toe de uitkomst te 

bepalen van het besluitvormingsproces en de beslissingsmacht bij andere 

stadsontwikkelingsprojecten.  

 

De eerste veronderstellingen betreffen de besluitvormingspatronen bij type 1.1-

projecten. We verwachten hier dat het stadsbestuur en de private investeerder hun 

doelen en machtsbronnen vrij snel kunnen vervlechten rond dit afgebakende dossier. 

Een ‘policy window’ kan voor een drastische wijziging zorgen van de stedelijke 

strategie. Het verlies aan autonomie van het stadsbestuur wordt gecompenseerd door 

het hoger kunnen leggen van de ambities. De private actor tracht door zijn 

investeringen op termijn winsten te boeken. Er is hier dus min of meer sprake van een 

‘urban growth coalition’ (Europese variant). Omdat de keuze uiteindelijk niet al te 

complex is en het bestuur opteert om de onderhandelingen te voeren via een 

autonoom gemeentebedrijf, verloopt het besluitvormingsproces vrij snel en doorheen 

een beperkt aantal beslissingsronden. Om broze compromissen niet te schaden wordt 

de coalitie gesloten gehouden. Langs de zijde van zowel het stadsbestuur (vb. de 

burgemeester en een leidende ambtenaar) als de investeerder zijn slechts enkele 

figuren nauw bij het dossier betrokken. Lokale politici worden niet op de hoogte 

gehouden via de gemeenteraad, maar veeleer via informele kanalen zoals de lokale 

politieke fracties. Eens de grote contouren van de besluiten vastliggen wordt breder en 

formeler gecommuniceerd en worden in functie van de uitvoering meerdere figuren 

uit de stedelijke organisatie ingeschakeld. Tijdens de uitvoeringsfase zien we een 

dominantie van de private actor en bepalen de strategische gedragspatronen van deze 

actor de voortgang van het project. Gefaseerd, gecontroleerd en relatief snel worden de 

werken uitgevoerd. We zien dat men hierbij nauwelijks afwijkt van eerder gemaakte 

plannen. 
 

                                                  
30 I.c. met betrekking tot de aanwezigheid van inter- en intrastrategische processen, de relatieve rol van 

project- en planningsinstrumenten, de macht van een kleine groep stedelijke actoren, de beperkte invloed 

van college en gemeenteraad, de bepalende rol van financiële machtsmiddelen, etc. (cf. supra). 
31 Denken we hier aan Antwerpen, Mechelen, Sint-Niklaas, Leuven en Roeselare. 
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De besluitvorming bij type 2.1-projecten verloopt heel wat moeizamer. Door een 

negatieve houding van het lokale bestuur ten opzichte van de oorspronkelijke doelen 

en plannen van de initiator, zijnde een bovenlokale overheid, zit het complexe en 

veelzijdige dossier lange tijd in een impasse en wordt nauwelijks vooruitgang geboekt. 

Pas wanneer creatieve technici een oplossing vinden om doelen te vervlechten, 

eventueel een intermediaire organisatie zijn expertise inbrengt en politici kunnen 

worden overtuigd, zet het besluitvormingsproces zich langzaam verder doorheen 

relatief veel beslissingsronden. Bovenlokale actoren beschikken wel over meer 

machtsbronnen (i.e. financiële middelen), maar het lokale bestuur laat zich niet 

onbetuigd. ‘Political localism’ en persoonlijkheden bepalen zowel in de fase ‘naar 2D’ 

als in de fase ‘naar 3D’ mee het ritme en de inhoud van de besluitvorming. In het 

bijzonder werken de informele partijpolitieke relaties tussen bovenlokale politici en de 

burgemeester en/of een bevoegde schepen hier sterk door, zeker wanneer deze lokale 

politici een verleden hebben op Vlaams of federaal politiek niveau. Een gebrek aan 

steun van de bevoegde minister(s) kan de voortgang sterk belemmeren, eenzelfde 

politieke kleur zorgt juist dat (nog meer) tegemoet wordt gekomen aan de belangen 

van de lokale overheid. Op bovenlokaal niveau zijn er regelmatig spanningen en 

onenigheden tussen de talrijke betrokken overheidsactoren (vb. ambtenaren versus 

politici). Op lokaal vlak lijkt de interne coalitie minder verdeeld, maar zijn uiteindelijk 

ook slechts een beperkt aantal mensen betrokken bij het dossier. Indien de opvolging 

gebeurt door een intermediaire organisatie zoals een intercommunale, bestaat zelfs de 

kans dat de meeste leden van het lokale bestuur het project nauwelijks als een eigen 

dossier beschouwen. De impact van de talrijke protocollen, pacten of overeenkomsten 

is zeer beperkt. Ze bundelen wat veeleer informeel tot stand kwam en hebben een 

beperkte houdbaarheidsdatum. De uitvoeringsfase kenmerkt zich door tal van 

planwijzigingen, een toenemende kostprijs en het opschuiven van de einddatum.  

  

Type 3.1 is een stadsproject dat zich richt op een relatief kleine groep, met name de 

‘creative class’, waarbij men hoopt dat door hoog in te zetten op kunst en creatie een 

gunstig klimaat ontstaat dat een ‘spillover’ genereert voor de hele stad. Ook hier 

kunnen we typische besluitvormingspatronen verwachten. De initiators, een burge-

meester, schepen en/of leidende ambtenaar, zijn zeer creatieve ‘policy entrepreneurs’, 

maar weken aanvankelijk weinig enthousiasme los, noch bij lokale politici, noch bij de 

kunstensector zelf. Wel is er telkens een (kleine) groep supporters die hun idee 

steunen. Door bestaande initiatieven te bundelen en in te spelen op enkele 

opportuniteiten kunnen meerdere doelen worden vervlochten. Dit genereert echter 

zelden veel bijkomende machtsmiddelen. Externe actoren, bijvoorbeeld academici, 

kunnen niet alleen meer lijn brengen in het kluwen van processen, maar bezorgen het 

project ook meer legitimiteit. Het ‘elitaire’ project evolueert traag en blijft vaak 

zoekend. Een grote financiële injectie (vb. in de vorm van subsidies afkomstig van 

bovenlokale overheden) bezorgt het project niet zelden een grote sprong voorwaarts en 

een afname van de kritiek, maar verplicht de initiators ook planmatiger te werk te 

gaan. Een gefaseerde, causale aanpak blijft echter uit. De verschillende onderdelen van 

het project volgen elk een eigen ritme waarbij fasen organisch in elkaar overvloeien. 

Sommige onderdelen evolueren vrij snel, andere blijven vaag en lang aanslepen. De rol 

en impact van (strategische) plannings- en projectinstrumenten is ook bij dit type zeer 

beperkt en relatief. Het belang van de kunstensector, die het inhoudelijke luik van het 
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stadsontwikkelingsproject voor zijn rekening neemt, groeit stelselmatig in de loop van 

het proces. Het stadsbestuur gaat na verloop van tijd ook een meer formele (eventueel 

verzelfstandigde) organisatie oprichten om het project te beheren en op te volgen. 

Omdat niet alles even tastbaar is blijft het project intern vragen oproepen, ook na de 

implementatie van vele onderdelen. De impact van het project op het profiel van de 

stad valt tevens moeilijk in te schatten. 

 

Deze beschrijvingen van de besluitvormingspatronen bij de drie types van stads-

ontwikkelingsprojecten zijn niet prescriptief of normatief. Het zijn veronderstellingen 

over feitelijke praktijken waarbij we ons afvragen in welke mate deze ook gelden 

buiten de door ons onderzochte cases. Nieuw onderzoek of analogieredeneringen door 

actoren betrokken bij andere cases, kan hier uitsluitsel geven.  

 

We vatten de verwachte besluitvormingspatronen bij deze drie types, gezuiverd van 

bovenstaande nuances, samen in figuur 9.2. 

 
Figuur 9.2: Verwachte besluitvormingspatronen bij types van stadsontwikkelingsprojecten 

 

 
 
 

Bij wijze van besluit van dit onderdeel keren we nog even terug op de algemene 

hypothesen die we terugvinden in enkele beleidsnetwerktheorieën (cf. supra). We 

kunnen deze deels onderschrijven, maar moeten ook nuanceren. Zo zien we dat een 

‘rationele’ en gefaseerde benadering overheerst bij een relatief makkelijk af te bakenen 

stadsproject (vb. type 1.1) wanneer een asymmetrische machtsverhouding in een fase 

ontstaat en de sterke dominante actor zijn ‘ordezoekend’ gedragspatroon kan 

opleggen. Bij meer complexe dossiers met meerdere dominante actoren die wederzijds 
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intrastrategische processen vast waarin causaliteit lijkt te ontbreken. Echter anders dan 

enkele aanhangers van complexiteitserkennende benaderingen laten uitschijnen32, 

overheerst geen complete onbestuurbaarheid binnen dergelijke ‘incrementele’ 

processen. Enkele figuren, in het bijzonder ‘policy entrepreneurs’, kunnen het 

complexe besluitvormingsproces zowel inhoudelijk als naar voortgang sterk sturen 

door tal van machtsbronnen aan te wenden. De wanorde neemt echter de overhand 

omdat men rekening moet houden met talrijke combinaties van en interacties tussen 

(vaak wisselende) actoren, omdat problemen en opportuniteiten opduiken en moeten 

worden ingeschat, omdat men steeds dient te handelen op basis van partiële kennis, 

omdat de cognitieve vaardigheden beperkt zijn, omdat elementen van het proces 

voortdurend (kunnen) worden geherdefinieerd, etc.  

 

9.5.   OVER DE THEORETISCHE INVALSHOEK EN DE METHODOLOGIE 

Onderzoeksvragen 

 

Met betrekking tot onze theoretische invalshoek en onze gebruikte methodologie 

formuleerden we in het intermezzo drie sets met onderzoeksvragen: 

Theoretisch: Zijn we door bij aanvang een complexiteitserkennende benadering te 

hanteren in staat om de besluitvorming bij Vlaamse stadsprojecten op een adequate 

manier te beschrijven en te analyseren? Waar ligt de meerwaarde van dit perspectief 

ten opzichte van ordezoekende perspectieven?  

Methodologisch: In welke mate zijn we in staat om met onze gebruikte methodologie 

(i.c. reconstructie van besluitvormingsprocessen via casestudies in één Vlaamse 

centrumstad, cf. hoofdstuk 4) interessante inzichten te verwerven omtrent de 

besluitvorming bij stadsprojecten? 

Conceptueel: Laat het hierboven beschreven ‘incisiekader’ toe om besluitvormings-

processen, beslissingsmacht en machtsverhoudingen bij Vlaamse stadsprojecten 

voldoende te vatten. Waar is bijsturing noodzakelijk? 

Reflecties over theoretische uitgangspunten 

 

Onze ontologische en epistemologische standpunten sluiten aan bij het sociaal- 

constructivisme. Dit betekent enerzijds dat we ervan uitgaan dat de besluitvorming bij 

stadsontwikkelingsprojecten als constructen van de betrokken actoren moeten worden 

beschouwd, en anderzijds dat wij als onderzoekers op een onderbouwde manier 

eveneens deze processen en machtsverhoudingen interpreteren en (re)construeren. 

Onze veronderstellingen met betrekking tot het onderzoeksobject kunnen met andere 

woorden een stempel drukken op de verkregen resultaten.  

 

We vertrokken vanuit een complexiteitserkennend perspectief om de besluitvorming 

bij stadsprojecten in kaart te brengen. Het was daarbij niet de bedoeling om het ‘beste’ 

                                                  
32 Cf. hoofdstuk 2 (deel 2.3.5). Bijvoorbeeld LINDBLOM, C., The Science of Muddling Through. In: Public 

Administration Review, 1959, 19, 2, pp.79-88; TEISMAN, G., Publiek Management op de grens van chaos en orde. 

Over leidinggeven en organiseren in complexiteit. Den Haag: Sdu Uitgevers, 2005. 
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perspectief te ontdekken, wel na te gaan wat we kunnen leren met deze brede en 

holistische bril. We stelden wel vast dat het complexiteitserkennend perspectief ook 

toelaat mechanismen, basiselementen en inzichten die in ordezoekende benaderingen 

aan bod komen, waar te nemen en te duiden. In die zin kan het ordezoekend 

perspectief min of meer deel uitmaken van het complexiteitserkennende perspectief 

dat we hanteerden. We onderzochten immers onder meer welke betekenis formele 

project- of planningsinstrumenten en de formeel-legale instituties van de stad (kunnen) 

hebben. Omgekeerd laat een ordezoekend perspectief allicht moeilijker een verruiming 

toe. Hoe dan ook achten wij het complexiteitserkennend perspectief zeer geschikt om 

de besluitvorming bij stadsontwikkelingsprojecten adequaat te beschrijven en te 

analyseren. 

Reflecties over methodologische uitgangspunten 

 

In dit proefschrift speelden we rechercheurs van besluitvormingsprocessen rond stads-

ontwikkelingsprojecten. Door een analyse van dergelijke processen te maken kregen 

we zicht op het feitelijke verloop en op de feitelijke macht, niet zozeer op hoe de 

besluitvorming zou moeten lopen. Dit laatste was geenszins voorwerp van onderzoek, 

evenmin het bepalen van de kwaliteit van de uitkomst van deze besluitvormings-

processen. Vertrekkend vanuit de uitkomst reconstrueerden we dus de voortgang van 

de processen, de impact van plannen, de invloed van verschillende actoren, etc. 

Noodgedwongen geven we dus interpretaties aan processen en feiten die op het 

moment dat ze plaatsvonden mogelijks een ander statuut hadden of een ander doel 

dienden. Omgekeerd geldt ook dat ambitieuze ideeën of initiatieven mogelijks uit 

beeld zijn verdwenen omdat ze uiteindelijk nooit ingang vonden in het onderzochte 

proces. Dit is een ‘black box’ waarmee je als onderzoeker wordt geconfronteerd. 

 

Om inzicht te verwerven in de besluitvorming bij verschillende types van stads-

ontwikkelingsprojecten opteerden we om drie casestudy’s in één stad uit te voeren. Op 

die manier hielden we de stad en haar stedelijke organisatie constant (i.c. het 

amalgaam aan instituties, actoren en hun verhoudingen) en lag de variabiliteit bij de 

projecten. We gingen ervan uit dat vele reeksen van beslissingen al dan niet inspelend 

op exogene factoren de besluitvorming bepalen (cf. supra). Dit vroeg om intensieve 

casestudy’s met onder meer grondig onderzoek naar de betekenis van verschillende 

actoren, informele processen die lopen, formele plannen die circuleren, opduikende 

exogene factoren (inclusief politieke gebeurtenissen), discours en probleemdefinities 

die overheersen, etc. Vandaar ook dat we het aantal cases hebben beperkt tot drie. Het 

is zeer onwaarschijnlijk dat we dergelijke complexiteit even adequaat in beeld konden 

brengen met een andere onderzoeksaanpak, zeker niet met een kwantitatieve methode. 

Wij hanteerden meerdere kwalitatieve technieken om gegevens te verzamelen. De 

dominante methode was intensieve, semi-gestructureerde interviews met tientallen 

betrokken actoren. Hun ‘insiders view’ was essentieel om minder zichtbare 

mechanismen en gevoelige pijnpunten te kunnen blootleggen. De inzichten die we 

tijdens de interviews verkregen confronteerden we waar mogelijk met talrijke 

beleidsdocumenten, verslagen, mailverkeer, etc. 
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Zoals reeds in dit hoofdstuk vermeld laat deze methodologische aanpak echter niet toe 

om onze resultaten op een statistische manier te veralgemenen. We zijn dus niet in 

staat de besluitvorming bij andere stadsontwikkelingsprojecten te voorspellen. In deel 

9.4 trachtten we wel duidelijk te maken op welke wijze onze conclusies ‘theoretisch 

overdraagbaar’ zijn. De geldigheid nagaan vraagt telkens om verder onderzoek of 

analogieredeneringen door betrokken actoren. 
 

Tot slot, willen we ook wijzen op het belang van breder verkennend onderzoek bij dit 

soort studies. Zo kunnen we de stadsprojecten goed positioneren als we zicht hebben 

op de stabiele en dragende strategieën van de stad (cf. infra) en zijn we beter in staat 

om de (relatieve) rol van (strategische) planningsinstrumenten te verklaren als we de 

perceptie van politici en ambtenaren hieromtrent kennen. Om de machtsverhoudingen 

van stedelijke actoren binnen besluitvormingsprocessen van stadsprojecten beter te 

kunnen plaatsen bleek ook de meerwaarde van het onderzoek naar macht via de 

reputatiemethode. Op die manier kregen we vrij snel zicht op de percepties die heersen 

omtrent de impact van verschillende politici en ambtenaren, de werking van instituties 

zoals de gemeenteraad of het managementteam, de politiek-ambtelijke verhoudingen, 

interbestuurlijke relaties, etc. Toch kunnen we er niet omheen dat een analyse van 

besluitvormingsprocessen veel fijner en scherper machtsmechanismen in kaart brengt 

en genuanceerder de feitelijke macht en machtsverhoudingen kan omschrijven.   

Reflecties over incisiekader 

 

Vooraleer concreet in te gaan op het incisiekader zelf, willen we nog kort de meer-

waarde duiden van het analytische hulpmiddel ‘ID-2D-3D’. Deze indeling had veel 

oog voor de voedingsbodem en de kiemen van het project, liet toe een proces te 

reconstrueren en te analyseren dat niet vertrekt vanuit formele beslissingsmomenten, 

riep vragen op die aanvankelijk geen deel uitmaakten van het onderzoek (vb. inzake 

reïficatie van ideeën) en stond door zijn abstractheid duidelijk ter discussie. We menen 

dan ook dat dergelijk hulpmiddel ook bruikbaar is in verder onderzoek naar besluit-

vormingsprocessen. 

 

In de internationale wetenschappelijke literatuur vonden we geen uitgewerkt en 

bruikbaar conceptueel kader om beslissingsmacht of machtsverhoudingen bij stads-

projecten in kaart te brengen. Op basis van verschillende theoretische invalshoeken en 

inzichten (cf. hoofdstuk 2 en 3) vormden we zelf een kader bestaande uit verschillende 

variabelen of insnijdingen die we gebruikten bij de analyse van ons empirisch 

materiaal. In het ‘intermezzo’ bundelden we deze elementen rond de proces- en 

machtscomponent van ons onderzoeksobject. In dit concluderende hoofdstuk maken 

we enkele kritische reflecties over dit ‘incisiekader’. 

 

Met betrekking tot de procescomponent focusten we in het intermezzo eerst op de 

inbedding van de stadsprojecten in stabiele en dragende strategieën van de stad. We 

hadden echter minder oog voor het sturende karakter dat stadsontwikkelingsprojecten 

eveneens (kunnen) bezitten (cf. hoofdstuk 7, deel 7.2.2). In functie van toekomstig 

onderzoek rond voorliggend onderzoeksobject stellen we dan ook voor om telkens de 
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sterkte van de stadsprojecten te bepalen als interstrategisch kruispuntdossier. Hierbij 

gaat aandacht naar de inbedding van deze projecten in (stabiele en dragende) 

strategieën, hun sturende capaciteiten voor strategische processen en de vervlechting 

hiertussen. 

 

Hoewel de insnijding betreffende de voortgang van de intrastrategische processen nog 

vrij algemeen blijft en relatief veel ruimte laat voor interpretatie (vb. vanaf wanneer is 

juist sprake van een incrementeel proces?), bewees ze haar bruikbaarheid in onze 

cases. Het kan echter nuttig zijn om via verder en gerichter onderzoek deze insnijding 

nog verder uit te werken en te verfijnen. Wel moeten we voor ogen houden dat niet 

zelden een mix aan kenmerken de cases typeert. Aangezien we onder meer verschillen 

vaststelden tussen fasen, bleek het temporele onderscheid dat we maakten bij het 

intrastrategische proces vaak relevant (cf. ID, 2D en 3D). Omdat de voortgang van de 

besluitvorming bij stadsprojecten samenvalt met een kluwen van strategische 

processen, kan het zinvol zijn ook te focussen op enkele doorslaggevende ingenestelde 

strategische processen. Een loutere focus op intrastrategische processen kan immers 

voorbijgaan aan vertragende of stimulerende reeksen van besluiten op een meer 

operationeel niveau. We voegen dit toe aan het herziene incisiekader (cf. figuur 9.1) 

 

De insnijdingen inzake de betekenis van plannings- en projectinstrumenten en de 

betekenis van exogene factoren vatten we op als minder cruciaal, maar de resultaten 

uit de analyses hieromtrent zijn veelzeggend en werken sterk ondersteunend voor de 

meer algemene en minder strikt te operationaliseren insnijding inzake de voortgang 

van de processen. Deze insnijdingen behoeven geen aanpassingen. 
 

                                                                              Tabel 9.2: Insnijdingen inzake procescomponent herzien 
 

 

a.   Kenmerken positie stadsprojecten in ruimer strategieveld 
 

 

sterkte als interstrategisch 

kruispuntdossier 
 

 

- inbedding in dragende strategieën 

- sturend voor andere strategieën 

 

b.   Kenmerken voortgang besluitvormingsproces 
 

(intrastrategisch) per case  
 

per fase 
  

bij relevante ingenestelde 

strategische processen 
 

 

betekenis plannings- en 

projectinstrumenten 

- op strategisch niveau (macro) 

- op ruimtelijk-institutioneel niveau (meso) 

- op projectniveau (micro) 

betekenis 

exogene factoren 

- stadsniveau 

- bovenlokaal niveau  

 

 

Door gebruik te maken van de geselecteerde insnijdingen met betrekking tot de 

machtscomponent van ons onderzoeksobject (cf. intermezzo), zijn we in staat een 

adequaat zicht te krijgen op de kenmerken van de dominante actoren en in mindere 

mate ook op de kenmerken van de machtsverhoudingen binnen de coalitie.  

 

- gefaseerd en causaal 

- incrementeel / in ronden / lerend 

 - door samenvloeiende stromen 
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Door de formeel legale posities, de strategische gedragspatronen en de aangeboorde 

machtsbronnen van de betrokken actoren in kaart te brengen, krijgen we een goed 

beeld van de relevante kenmerken van de betrokken actoren (incl. ‘focal actor’). Deze 

(deels neo-institutionele) invalshoek vraagt geen grote aanpassingen. Uit ons 

onderzoek blijkt dat het tweede luik van dit incisiekader wel voor verbetering vatbaar 

is. Zo raden we aan in onderzoek naar machtsverhoudingen bij stadsprojecten expliciet 

aandacht te besteden aan de doelvervlechting. Meer concreet dienen per betrokken 

actor de redenen en de gevolgen van het koppelen van de doelen in kaart te worden 

gebracht. Uit ons onderzoek blijkt immers dat de doelen en ambities van het lokale 

bestuur hier wijzigingen ondergaan (wel veeleer passend binnen stabiele en dragende 

strategieën). Tot slot bleek de typologie van Mintzberg inzake machtscoalities en -

configuraties minder geschikt wanneer governance-arrangementen voorwerp van 

onderzoek zijn. Deze typologie kaderde wel enkele (algemene) vaststellingen, maar om 

de coalities beter te kunnen karakteriseren maakten we ook gebruik van het 

onderscheid tussen ‘logrolls’ en ‘advocacy coalitions’ en tussen open en gesloten 

coalities. Deze aanpassingen – die een interessant voorwerp kunnen zijn voor verder 

onderzoek – nemen we mee in het herziene incisiekader (cf. tabel 9.3). 
 

                                                                       Tabel 9.3: Insnijdingen inzake machtscomponent herzien 
 

a.   Kenmerken dominante actoren 
 

institutioneel formeel-legale posities in/van betrokken 

organisatie(s) 

strategische  

gedragspatronen  

inschatting per actor van (evolutie in): 

- belangen  

- voorkeuren  

- doelen  

- roltype 

gebruikte machtsbronnen  

en machtskanalen 

- financiële middelen 

- productiemiddelen 

- formele bevoegdheden  

- kennis en expertise 

- legitimiteit 

- relaties 
 

b.   Kenmerken machtsverhoudingen 
 

interdependentie - reden en gevolg van doelvervlechting 

- belangrijkheid machtsbron  

- substitueerbaarheid machtsbron 

machtscoalities - overheersend type machtsconfiguratie 

(o.b.v. intern en extern coalitietype) 

- ‘logroll’ vs. ‘advocacy coalition’ 

- open vs. gesloten 
 

 

Waar in de narratief gestructureerde representaties van de besluitvormingsprocessen 

de proces- en machtscomponent samen aan bod komt, worden deze componenten in 

de analyse uit elkaar gehouden. Vandaar ook twee gescheiden incisiekaders. Echter bij 

de presentatie van de conclusies dienen de proces- en machtscomponent (op een meer 

overstijgende manier) opnieuw gekoppeld te worden. 
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