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I. AFSTUDEERPLAN



Fascinatie

‘Grands Traveaux Inutiles’

- Term welke gepopulariseerd is door journalist en 

politicus Jean-Claude Defossé.

- Aanleiding voor tv programma in 1986.

- Problematiek komt voort uit (Belgische) wafelijzer-

politiek.

- Budgetteringsmethode in Belgische politiek tot 1988 

voor het toewijzen van gelden voor grote projecten in de 

twee landsdelen, Vlaanderen en Wallonië. Geld voor open-

bare werken 50-50 verdeeld.

- Aanleiding voor Belgische staatsschuld met 100% van 

Bruto Nationaal Product.

- Anderzijds streven van ingenieurs om ‘te bouwen voor de 

toekomst‘. 

- Samen aanleiding voor een grote voorraad onafgewerkte 

of niet in gebruik genomen projecten.

Aanleiding tot boeken ‘Urban Safari Charleroi‘!

Scheepslift Strépy-Thieu

begonnen in 1982, eerste gebruik 2002



Premetro Antwerpen, 1 tunnel + 10 stations

30 jaar onderhoud, pas 2 jaar in gebruik



Verkeersknooppunt Machelen 

6 bruggen, 2 km weg, 40 jaar geleden gebouwd, alleen open tijdens werken
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Charleroi: the most depressing city in Europe 

becomes more depressing by the day

The Telegraph, 2009

Charleroi ‘officieel’ uitgeroepen tot 

lelijkste plek ter wereld

Het laatste nieuws, 2008

Formerly the capital of the black country and one of the 

richest areas of the 

industrial revolution producing coal, steel ans glass

Charleroi.be, 2016

Urban Safari

Naar aanleiding van de fascinatie voor de ‘Grands 

Traveaux Inutiles’ kwam ik terecht bij Charleroi Adven-

ture City Safari, Een bedrijf dat rondleidingen organi-

seert buiten de officiële kanalen om. Een uitgelezen kans 

voor een eerste fysieke kennismaking met Charleroi.



Passage de la Bourse.

De start van de stadssafari brengt ons bij Passage de la 

Bourse. Een passage in Vlaamse Neo-Renaissance, daterend 

uit 1890. Vandaag de dag is deze eenzijdig afgesloten 

door een jaren voortdurend bouwproject. Er is slechts één 

winkelier die de huidige situatie overleefd heeft.



Boulevard Solvy

Letterlijk op een steenworp afstand bevindt zich de ring-

weg R9, welke in hard contrast staat met het centrum. In 

de bufferzone tussen centrum en ring bevindt zich naast de 

expo een groot stuk niemandsland.



Exact op deze grens is de armoede en criminaliteit het 

beste zichtbaar. Het is sinds de sluiting van de grote 

industrie steeds meer een toevluchtsoord geworden voor 

drugsgebruikers.



Ring R9

Direct naast en onder de ringweg R9 neemt de natuur beet-

je bij beetje haar plek opnieuw in.



Onder Ring R9

Harde fysieke scheiding door verkeersstromen op meerdere 

niveaus.



Ring R9, Damprémy

De andere kant van de ring laat een verder verval zien. 

Het gebied kenmerkt zich door duidelijke sporen van pros-

titutie en drugsgebruik.



Chaussée de Bruxelles, Damprémy

Een deel van de oude lintbebouwing aangrenzend aan Char-

leroi heeft plaats moeten maken voor spoorwegen die dwars 

over en door het bestaande stedelijke weefsel zijn gebou-

wd.



Rockerill

Oude Cockerill fabriek welke sinds 2010 functies herbergt 

als een rock podium, expositieruimte en kunstenaarsatel-

iers. 



Rue des Verriers

Woningen komen in verdrukking door de druk van grote in-

frastructurele werken.



Sambre

verlaten IM koeltoren electrabel. De zone langs de Sambre 

kenmerkt zich door hectares vol met leegstaande gebouwen.



Terril de Piges, Damprémy

Uitzicht over de westkant van Charleroi, welke zich 

kenmerkt door verlaten staal- en glasindustrie en op de 

voorgrond duidelijk herkenbare lintbebouwing. Charleroi 

is een conglomeraat van oude dorpen en dorpslinten. 



Terril de Piges, Damprémy

Uitzicht over Charleroi Expo en het centrum.



Terril de Piges, Damprémy

Uitzicht over het zuidelijk deel van het centrum met 

op de achtergrond verschillende terrils die een sterke 

invloed hebben op de belevingswaarde van de stad in het 

landschap. 



Context

Le Dorsale is een historisch industriëeel landschap dat 

strekt van Luik, Namen, Charleroi tot Mons. Charleroi als 

centrum van deze zone is ontstaan in de 17e eeuw als mi-li-

tair garnizoen, maar groeide al snel uit tot de grootste 

industriële stad van de 19e eeuw. Het eenzijdige karakter 

die de stad lijkt te hebben is gevormd door de verschil-

lende historische lagen. 

Charleroi staat de laatste decennia vooral bekend om de 

negatieve connotaties: werkloosheid en daarmee armoede en 

criminaliteit, de zaak Dutroux en leegstand en verloede-

ring van zowel het centrum als aangrenzende buitenwijken. 

De streek heeft een grauwe uitstraling door een excessief 

netwerk van wegen en spoorlijnen. Dit netwerk, in combina-

tie met de bebouwingslinten en industriële zones heeft als 

gevolg een versnipperd landschap.

Het landschap kenmerkt zich door een veelheid aan indu-

striële relicten, die overgebleven zijn na de beëindiging 

van de steenkoolindustrie in de jaren zeventig. De Samber, 

de kanalen, het wegennetwerk, de spoorlijnen, de mijnen, 



de industrie en de terrils vormden ooit een gigantisch 

netwerk dat onderdeel was van één grote economische motor, 

aangedreven door grondstoffen die zich ver onder de stad 

bevonden. Met het wegvallen van de noodzaak van deze grond-

stoffen, komt de economische motor volledig tot stilstand. 

Probleemstelling 

Charleroi wordt geteisterd door een extreem hoge werk-

loosheid van meer dan 25 procent. Op geen andere plek in 

België wordt deze werkloosheid zo visueel vertaald naar 

een realiteit. Deze cijfers zijn af te lezen aan de stra-

ten, de huizen, cafés in zowel centrum als buitenwijk. 

Het gelaat van de Carolo spreekt boekdelen.

De stad Charleroi heeft beschikking gekregen over een 

groot budget om de stad op te waarderen. De focus van de 

stadsontwikkeling ligt niet op de rafelranden en de bui-

tenwijken, waar de échte Carolo woont, maar juist op het 

centrum. Door de werkloosheid zijn velen noodgedwongen 

moeten verhuizen naar wijken buiten de ring, waar hulp 

van overheid op het moment het meest noodzakelijk is.



Dit staat in groot contrast met het centrum, welke slaaf 

is geworden van grootschalige projecten uit de hand van 

projectontwikkelaars, projecten die in de realiteit wei-

nig van de oorspronkelijke Carolo zal aantrekken.

Opgave

De focus van het onderzoek zal liggen op de morfologi-

sche ontwikkeling van Charleroi, het onderlinge contrast 

tussen stad, industrie en buitenwijk. De grenzen tussen 

deze stadsonderdelen liggen veelvuldig aan de ring R9, 

een stuk niemandsland waar geen regels lijken  te gelden. 

Hoe positioneert de Carolo zich in dit gebied en op welke 

wijze kan hij de plek in zijn stad heroveren.
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