PROGRAMMA

ESP N

Workshop voor aftoetsing van de onderzoeksnoden en behoeften
Donderdag 24 oktober 2019 09:30-13:00
Graaf de Ferrarisgebouw 1G20, Koning Albert II Laan 20, 1000 Brussel
DOELSTELLING
Nood aan een onderzoek over een bepaald territoriaal thema, maar geen flauw idee waar te beginnen?
Dan bent u hier aan het juiste adres!
Om uitwerking te geven aan het EU-cohesiebeleid op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling, probeert
het Europees onderzoeksnetwerk ESPON ruimtelijke samenwerking in grensregio’s en transnationaal
tussen verschillende regio’s te bevorderen. Daarvoor produceert ESPON tal van onderzoeken met
betrekking tot demografie, migratie, economische, sociaal-culturele en mobiliteits- en milieuaspecten
en ontwikkelt het instrumenten voor de bestuursorganen om hun regio te vergelijken met anderen of
data op te vragen over deze domeinen. Als onderdeel hiervan, financiert ESPON zogenoemde ‘gerichte
analyses’ (targeted analyses), waarbij gemeenten, regio’s of andere samenwerkingsverbanden in
staat worden gesteld om specifiek onderzoek samen met hun collega’s elders in Europa (gratis) uit
te voeren.
Nu het succesvolle ESPON2020 onderzoeksprogramma bijna op zijn einde komt, is de opmaak
van een nieuw ESPON programma voor de periode 2020-2026 aan de orde. Als onderdeel daarvan
organiseren het Belgische ESPON contactpunt en het Departement Omgeving van het Vlaams
Gewest een workshop waarin de behoeften en verlangens met betrekking tot een dergelijk programma
waargenomen worden.
De workshop begint met een inleiding tot de werking van ESPON en een aantal presentaties van
gerichte analyses die nog lopen of reeds afgerond zijn. Na een deugddoende pauze met een kop
koffie en eventueel een koffiekoek, gaan we het over de toekomst van ESPON hebben. Een aantal
vertegenwoordigers van intercommunales en provincies maken hun noden en behoeften bekend,
waarna we samen rond tafel gaan zitten om het toekomstige ESPON onderzoek nog beter af te
stemmen!

PROGRAMMA
Moderator: Luuk Boelens
9:30 9:40 9:55 10:10 10:25 10:35 10:50 -

9:40:
9:55:
10:10:
10:25:
10:35:
10:50:
11:05:

Voorwoord en inleiding tot ESPON
Presentatie van gerichte analyse HERITAGE
Presentatie van de ESPON synthetische rapporten
Presentatie van gerichte analyse SUPER
Waar meer te vinden over ESPON
Pauze
Toekomst ESPON

11:05 - 12:05: Presentaties Intercommunales en Provincies
× Veneco
× IGEMO
× Leiedal
× Solva
× Provincie Oost-Vlaanderen
12:05 - 13:00: Discussie en conclusies

Anneloes Van Noordt
Christine Vanhoutte
Luuk Boelens
David Evers
Tristan Claus
Anneloes Van Noordt
Sofie Vandelannoote
Anneleen Van Tendeloo
Bram Tack / Griet Lannoo
Bart Wallays
Ward Deschildre
Luuk Boelens

HERITAGE
HERITAGE (The Material Cultural Heritage as a Strategic Territorial Development Resource) kwantificeert
de economische impact van het materiële culturele erfgoed in de afgelopen vijf jaar in elf landen
en regio’s, waaronder Vlaanderen en Brussel, maar ook Oostenrijk, Italië, Nederland, Noorwegen,
Portugal, Roemenië, Slowakije, Slovenië en Zweden. De gegevensverzameling en analyses worden
dus uitgevoerd op zowel nationaal, als regionaal niveau. De studie hanteert een operationele definitie
voor materieel cultureel erfgoed om deze in alle betrokken landen/regio’s in kaart te brengen in een
uniforme en vergelijkbare manier. Daarenboven stelt het een lijst op van economische sectoren waarop
het materiële culturele erfgoed een impact heeft en verzamelt het gegevens over de geselecteerde
effectindicatoren. De economische impact van materieel cultureel erfgoed is als volgt gekwantificeerd
in geselecteerde economische sectoren/activiteiten: archeologie, architectuur, musea, bibliotheken
en archieven, toerisme, bouw, onroerend goed, ICT en verzekeringen. Op die manier ontwikkelt de
studie de eerste stap naar een gemeenschappelijk monitoringsysteem om te zorgen voor uniformiteit
bij het verzamelen, verwerken en leveren van gegevens over materieel cultureel erfgoed.

SUPER
SUPER (Sustainable Urbanization and land-use Practices in European Regions) wil de drijvende
krachten achter en mechanismen van veranderingen in landgebruik, met name in de richting van
stedelijk gebruik, en de mate waarin deze veranderingen worden beïnvloed door territoriaal bestuur
en interventies, meten en begrijpen. De studie gebruikt de term ‘verstedelijking’ nadrukkelijk boven
‘ruimtebeslag’ of ‘sprawl’, omdat ze dit een neutralere manier vindt om het fenomeen van de
omzetting van grond in meer stedelijk gebruik te beschrijven. Verstedelijking betekent niet alleen
de verplaatsing van de bevolking naar de stad of de uitbreiding van de bebouwde kom, maar alle
fysieke stedelijke ontwikkelingen. In Europa zijn dus vele varianten van verstedelijking - en zelfs
ontstedelijking - te onderscheiden, waarvan de ene duurzamer dan andere. Gezien de diversiteit
van Europa en het toegenomen belang van een plaatsgebonden beleidsaanpak is verstedelijking als
concept steeds meer in overeenstemming met en vatbaar voor territoriale governance en ruimtelijke
ordeningstradities. Het SUPER-project beoogt in dit verband het relatieve succes - in termen van
duurzaamheid - van de interventies die de verstedelijking beïnvloeden, zoals (ruimtelijke) strategieën,
instrumenten en mechanismen, op alle beleidsniveaus te bestuderen. Kortom, het SUPER-project
streeft ernaar om bewijzen en aanbevelingen te leveren over hoe duurzaam bodemgebruik kan worden
bevorderd en hoe niet-duurzame verstedelijking in Europa kan worden voorkomen, verminderd en/
of gecompenseerd.

LOCATIE EN CONTACTGEGEVENS
De workshop vindt plaats op donderdag
24 oktober 2019 van 9u30 tot 13u in het
Ferrarisgebouw te Brussel (op slechts vijf
minuten wandelen van station Brussel-Noord).
Koning Albert II Laan 20, 1000 Brussel
Lokaal 1G20
Inschrijven kan HIER
Contact: espon@ugent.be
Website: www.espon.be

