
Experimenting for PUBLIC DEBATE
sarah martens, research group Spatial Capacity Building, 
Arck, Faculty of Architecture and Arts

        Picture: debate in an orchard in Hoepertingen, Haspengouw, as a concluding gametask
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Foto’s: heemkundige kringen Heers & Bilzen en Oswald Devisch         

haspengouw: ‘autonome’  veranderingsprocessen / juist traag 
genoeg: “Ja, er is veel veranderd, maar alles is hetzelfde gebleven”
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luchtfoto Hoepertingen, Borgloon (bron: bing.com)

maatschappelijke en ecologische meerkost / privatisering en 
versnippering landschap / verlinting / ...
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Foto Iwert Bernakiewicz, speelpleintje in verkaveling in Hoepertingen        

Er zijn andere condities > sociale en ruimtelijk structuur verandert
publiek debat over veranderingen in dagelijkse leefomgeving, 
rol van publieke ruimte in een dorp vandaag?
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What is public? Common space in rural villages
Participatie in dorpen binnen een bepaald project of plannings-
proces: via de ‘gele affiches’ van openbaar onderzoek

Wat met die geïsoleerde, kleinschalige, moeilijk te sturen 
veranderingen? Hoe een debat opzetten over deze en andere 
(ruimtelijke) veranderingen in de eigen leefomgeving? 

over wat die veranderingen betekenen voor de publieke ruimte, de 
verschuivingen en grenzen tussen die publieke en private ruimte, de 
ontmoetingsruimte?



Experimenten om een debat vorm te geven, en vervolgens hoe 
ideeën uit dat debat meer concreet te maken; 1:1, met nieuwe 
coalities en kleine acties. 



inzicht opbouwen: 
(1) in de ruimtelijke veranderingen (vanuit welke hoek komen ze, 
hoe is dat zo gegroeid?); 
(2) in de verschillende standpunten, agenda’s en ambities (niet al-
leen bewoners, maar ook overheden verschillen van mening); en 
(3) hoe hier dan concreet mee om te gaan (vanuit concrete acties, 
coalities, een ander gebruik, beheer of waardering).



Mooiste dorpen van Haspengouw, projectmarktdag
Projectmarktdag, Mooiste dorpen van Haspengouw, 2014 (posters: Sarah Martens) 
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Mooiste dorpen van Haspengouw, workshops 

Maak het dorp Hoepertingen, spel-wandeling
Ik zie, ik zie wat jij niet ziet, Hoepertingen

Veldwerk Hoepertingen, kaartenanalyse

allerlei methodieken en vormen van interactie / met diverse 
actoren en coalities, grote groepen of 3 enthousiastelingen / 
tempowisslingen, intense momenten en langere pauzes / 
op schaal van dorp en regio / met moderator en zonder; met beelden, of 
de ruimte zelf



Future Fictions, Godsheide, workshop en krantRuimte voor Riemst, spel wandeling

Hoepert(h)ings, summerschool, live project

Onder de kerk van Guigoven
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voorstellng van experimenten volgens:
(1) wat is er aan de hand?  verkenning, mapping, analyse
(2) wat werkt? versterken met concrete acties, coalities
(3) wat als? reflectie over waarden via toekomstverkenning



Maak het dorp!
Dit is een initiatief van de Universiteit Hasselt en wil de lokale buurten en hun 
bewoners helpen om deel te nemen aan het ruimtelijk beleid. Het project 
heet ‘Mooiste dorpen van Haspengouw’ en past binnen het programma voor 
plattelandsontwikkeling. 

Speel mee en bedenk hoe Hoepertingen kan veranderen.
Volg een route doorheen het dorp, leer plekken kennen die je 
nog niet kende en maak samen met je team in verschillende 
opdrachten een toekomst voor Hoepertingen.
wanneer: 23 augustus 2013 van 18u tot 20u30 en  
        1 september 2013 van 13u30 tot 16u
start + einde: Kasteel Mariagaarde
contact: sarah.martens@uhasselt.be of 0479 93 54 22
Denk aan wandelkledij en dichte schoenen.

Bekijk de resultaten van de wandeling en kleur ze verder 
groen of mooi, ondernemend of gewoon gezellig. Je kan hier 
reageren op voorstellen van andere teams:
https://www.facebook.com/MaakHetDorpHoepertingen

slot we nodigen alle Hoepertingenaren uit om samen, 
in een feestelijke afsluiting, tot een gezamenlijk 
voorstel te komen. Voor een streekeigen en smakelijk einde 
wordt alvast gezorgd.
wanneer: 27 oktober 2013 van 15u tot 18u
waar: Kasteel Mariagaarde

Met steun van:
Zie ook: http://mooiste-dorpen-haspengouw.blogspot.be/

Maak het dorp
Hoepertingen

(1) wat is er aan de hand? verkenning, mapping, analyse
gebundeld als spel: [Maak het dorp Hoepertingen, 
Onder de kerk van Guigoven, Ruimte voor Riemst]



spelopdrachten: (Venhuizen, 2010) inzicht in de complexiteit van 
de ruimtelijke veranderingsprocessen, verschillende standpunten 
en meningen / rol van ontwerper
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foto: deelnemer, van eerste spelversie 1 juni 2013        

wandelen: choreografie in dagelijkse omgeving / uit dagelijkse 
gewoonten / ruimte speelt mee / korte toe-eigening
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collages: Jente Luts  

collages: samenvatten ideeën/voorstellen, vertalen in meer ruimte-
lijke termen en doorgeven in nieuwe discussie



foto: Jente Luts, debat naar spelopzet van ‘The Making of ’ van Hans Venhuizen       

debat spelfinale: beleidsmakers, regionale actoren verfijnen, 
argumenteren, lobbyen over voorstellen
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(2) wat werkt? komen tot concrete acties, engagement, coalities
[live project Hoepert(h)ings]

Foto’s: Iwert Bernakiewicz



Mooiste dorpen van Haspengouw
Dit is een oproep voor concrete, te realiseren projecten in 
Haspengouw en kadert binnen het opstarten van ‘live projects’ in 
de opleiding architectuur van de Universiteit Hasselt. 

Bouwen aan 
gedeelde ruimte

Voor wie, en hoe 
deelnemen?

contact Sarah Martens: sarah.martens@uhasselt.be, Tel. 0479 93 54 22
blog http://mooiste-dorpen-haspengouw.blogspot.com/

call for projects

In september 2015 gaan we samen met studenten en lokale 
betrokkenen aan de slag in één Haspengouws dorp. We willen een 
concrete plek vormgeven en letterlijk bouwen aan een gedeelde 
ruimte waar plaats is voor gezamenlijk initiatief, voor actie, voor 
ontmoeten, zorg en spel, … . Op deze plek kunnen de grenzen tussen 
privé en publiek vervagen, maar ook tussen eigendom, beheer en 
gebruik: van wie is de ruimte, wie zorgt er voor en wie gebruikt ze.

Wat is een live 
project?

Het is een methodiek die stoelt op het inzetten van studenten en 
onderzoekers bij het uitvoeren van fysieke ruimtelijke projecten. 
De projecten komen er op vraag van een lokale actor en worden 
in samenwerking met deze trekker ontworpen, uitgewerkt en 
gerealiseerd. In een internationale summerschool gaan we met een 
20-tal studenten twee weken aan de slag in een Haspengouws dorp. 
Parallel gaat er een summerschool door in de University of East 
London die reeds jarenlang ervaring heeft met het organiseren van 
LIVE projects. En is er een uitwisseling van docenten.

Alle trekkers uit ieder Haspengouws dorp kunnen een voorstel doen.
Net als binnen het netwerk ‘Mooiste dorpen van Haspengouw’ 
kunnen zowel organisaties, verenigingen, buren, als lokale 
ambtenaren trekker zijn, en bepalen jullie zelf wat een dorp is. 
Haspengouw is de regio onder de Demer. Het dorp is niet enkel 
de locatie, maar ook de gemeenschap waarmee we het project 
willen bouwen. Trekkers worden betrokken in alle fases, zoals het 
uiteenzetten, maken en concretiseren van keuzes en materialisering. 
We kiezen voor een participatief ontwerpproces en streven naar een 
optimale toeëigening van het initiatief op lange termijn.

Dus: 
1. stel je kandidaat voor 1 maart 2015 via sarah.martens@uhasselt.be
2. stel je project voor in tekst en beeld in maximum 3 pagina’s 

Van de trekkers verwachten we samenwerking in de logistieke 
ondersteuning: bouwmateriaal, huisvesting, transport (bv. fietsen) en 
catering studenten.

open call in Haspengouw, concreet voorstel voor gedeelde ruimte
opalis challenge / rotor: recuperatie materialen



Foto & flyer: Frank Vanden Ecker

lokale trekkers: kasteel Mariagaarde, Ter Heide (Hoepertingen)
voorstel: verbinden / van diverse groepen / via groene structuur
‘lichte’ ontmoetingsruimte / treuzelplekken
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co-design: ontwerpopgave, werklocaties, randvoorwaarden

Programma: Frank Vanden Ecker, Peter Princen 17 



Live-Project - Hoepertingen 
14.9.15 - 25.9.15

STUDENTEN 
Yente Awouters, Alexander Brepoels, Dennis Coyette, Marijn Degerickx, Judith Driessen, Alicia Jimenez, Jelle Klinkhammer, Niels Menten, Hans Miguet, Rocio 

Muñoz uentes, Zander Rutten, Brecht Scheelen, Sarah Valvekens, Julie Vandebrouck, Dries Vandervelden, Katrien Vankrunkelsven, Michiel Vanreppelen,
DOCENTEN

Camilo Amaral , Liesbeth Huybrechts, Sarah Martens, Peter Princen, Frank Vanden Ecker

oPgAvE 1: platform / locatie 1 : spoor - bouwbedrijf Schoofs



Foto: Liesbeth Driessen   



Foto’s: Iwert Bernakiewicz









slope roof platform

Programme 
Design and build a connecting element creating a physical link between the 
public domain of the nearby allotment and Fruit track on the Ter Heide site, 
taking into account the significant height difference and accessibility by mul-
tiple users. The private site of Ter Heide will act as a link between the allot-
ment and a public playing area on the fruit track. The goal is to stimulate in-
teraction between inhabitants of the allotment, children playing in the wider 
surroundings, e.g. activities of the youth movement and the inhabitants of 
Ter Heide. Taking into account the accessibility of the bank of the Fruit Track 
for de inhabitants of Ter Heide (now or in the future), would be an strong 

added value for the intervention.
Location
Ter Heide

Programme
Design and build a resting and meeting place in the zone between the ce-
metery and the Fruit Track, taking into account possible multiple uses in 

relation to both the passing slow roads and the cemetery.
The local inhabitants use the footpath and bicycle path between Brikhof and 
Sint-Truidersteenweg intensively. As such the cemetery is a place of many 
different kinds of informal meetings. The intervention is to be situated on 
the intersection of the Fruit Track and the existing footpath and bicycle path. 
It will enhance the visual presence of the Fruit Track in the area and prefera-

bly add to the functionality of the cemetery. 

Location
Cemetary

Programme 
Design and build a viewing platform connecting the village with the sur-
rounding landscape, taking into account the functional and visual relations 
between the Fruit Track, the allotment and the site of the construction com-
pany. In the area of intervention, the Fruit Track is very accessible as a public 
orchard. It is a possible interesting scenical, green space, between the site of 
the construction company and the nearby allotment. At present however the 
space is functionally and visually cut off from the surrounding landscape, 
creating some sort of dead end space. The intervention will redefine the or-
chard as a green public space and allow for visual interaction between the 

village and the landscape. 
Location
Schoofs 

oPgAvE 2: dak / locatie 2 : spoor - kerkhof 



Foto’s : Iwert Bernakiewicz









toe-eigening fruitspoor (bewoners)
intekenen buurtweg + aansluiting natuurgebied (Schoofs, stad Borgloon)
herstel boomgaard (Regionaal Landschap Haspengouw, Voeren) 
dorpsmaterialenbank, recuperatiematerialen (kasteel Mariagaarde)
beheersovereenkomst constructies kerkhof (Stad Borgloon)
opruim berm fruitspoor (Ter Heide + buurtbewoners + natuurpunt)



Foto’s: Liesbeth Driessen: bewoners wandelden met ezels een stukje van de ‘treuzelroute’  die nu nog niet volledig is, maar wel deel 
van een gewenste toekomst. 

(3) wat als? reflectie over waarden via toekomstverkenning
Wat vandaag veranderen om in welke toekomst te komen? 
vermengen fictie / wens / opinie / verslag / analyse
[future fictions Godsheide, onder de kerk van Guigoven, slotevent 
Hoepert(h)ings] 



In kader van het project ‘Onder de kerk van Guigoven’ werd op 7 september 2014 een pad gemaaid. Op die manier ‘speelden’
bewoners voor één namiddag een mogelijke toekomst voor hun dorp.

pre-enactement: de toekomst spelen
- onuitgesproken veronderstelling worden expliciet gemaakt
- ruimte speelt mee
- vanuit ieders eigen beleving, agenda, rol



future fictions godsheide: workshop + krant + apero
scenario workshop succesfactoren + drijvende krachten 
> toekomstscenario’s voor Godsheide in 2024
vandaaruit krantenkoppen + moodboards voor krantenartikel

Picture: overzicht van proces getekend door FoAM in future fictions lab in Z33       



Ludieke actie om brug, bewoners simuleren brug aan kanaal in Godsheide.

tableau vivant, foto bij krantenartikel ‘uit de toekomst’



- publiek medium + debat (opinie, tegenreactie, ...)
-  concreet tastbaar resultaat (<> besloten workshop)
-  snel door te geven, te verspreiden



Picture: apero eiland in Z33: miswijn gemixt tot buurtcocktail, groentebereidingen uit buurttuinen en hosti’s met kruiden  

event: apero in Z33
brengt verschillende actoren samen: bewoners, beleid, 
organisaties > aanhaken op lange termijn, ruimer traject
- resultaten daar waar rollen en schalen verknoopt worden
-  rol van ontwerp(vaardigheden): mogelijkheden tonen  
  verkennen <> oordelen over oplossingen 
-  doen / ervaren / maken 


