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IV. CONCEPT



Charleroi is verworden tot een museum waar de sporen van 

haar rijke verleden worden tentoongesteld. Het stedelijk 

gebied wordt gekenmerkt door een bijzondere topografie die 

een industrieel historisch erfgoed vertegenwoordigen.

De terrils en ring R9 vormen een sterk contrast met het 

gefragmenteerde stedelijk weefsel.

Het stadsbestuur van Charleroi trekt enorme budgetten uit 

voor de ontwikkeling van de stad, met als eerste focus de 

kernstad en wonen in de kernstad.

De analyse richt zich vooral op de fenomenen van de stad en

haar ontwikkelingen. Welke functie had de stadsring in het

verleden, welke functie heeft deze anno 2018 en het

belangrijkste: wat is haar plek in de stad van de toekomst?

Theoretische kaders vormen de basis voor het denken over de

stad van de toekomst. Projecties van de onderliggende 

ruimtelijke kaders bieden houvast voor het architecturale 

project dat volgt.

De focus van het project ligt op de intersecties van de 

grote infrastructurele werken rondom de kernstad. Char-

leroi heeft de ambitie, om jaarlijks 400 wooneenheden te 

voorzien, over een periode van 30 jaar. Kenmerken van de 

afgelopen 30 jaar zijn vergrijzing, verlies van identiteit 

en een toenemende druk van de auto op de stad en haar in-

woners.



“Door massaproductie werd de auto zo bereikbaar voor ie-

dereen, dat hij een onmisbaar instrument kon worden en 

door een eigenaardige reflektie van de menselijke geest van 

middel tot doel werd. De stad van vandaag is geen organisch 

samenhangend, levend geheel meer, met een hart, hersens, 

enzovoort, maar slechts een samenstel van noch aders, noch 

slagaders, waarin zo goed en zo kwaad als het kan verkeer 

moet worden mogelijk gemaakt, steeds meer verkeer, of dit 

daar eigenlijk zin in heeft of niet.”

- Renaat Braem



Het jaar 2120, de auto is dood verklaard en daarmee de 

functie van de ringweg, zoals we deze in 2020 hebben ge-

kend. De ring R9 heeft de basis gevormd voor een nieuw 

multimodaal netwerk dat nieuwe laterale verbindingen heeft 

gelegd met Charleroi Metropool, Charleroi Airport én ver 

daarbuiten. De komst van CMU, Charleroi Metropole Univer-

sité, heeft de Carolo weten te binden aan de stad.

Het Rijkshistorisch Museum en stadsarchief geven weer

identiteit aan de stad, een identiteit die lang begraven 

lagonder het puin van de terrils.

“Je suis un Carolo!”



Concept

Het concept ‘opheffen van de ring als barrière’ is zeer 

belangrijk voor de doorwaarbaarheid en daarmee de belev-

ingswaarde van de ruimte op, onder en rondom de ring. Het 

schema laat een transformatie zien waarbij de bestaande 

verbindingen worden verveelvoudigd om de verbinding tussen 

‘binnen‘ en ‘buiten‘ de ring mogelijk worden gemaakt.



Conceptbeelden

De volgende reeks beelden vangen de gedachten over de nieu-

we functie van de ring en hoe met behulp van tijdelijke 

ingrepen en acupunctuur de aandacht op de ring als ver-

blijfsgebied kan worden gevestigd.



Conceptbeeld ´Markt´

Welke betekenis krijgt de ruimte onder ring na het ophef-

fen van het treintransport en de afgesloten restruimtes? 

Het beeld toont een marktfunctie gekoppeld aan een zone 

voor moestuinen.



Conceptbeeld ‘Event‘

Het kortstondig afsluiten en herbestemmen van de Ring tot 

evenementenlocatie laat de inwoners ‘proeven‘ van de mo-

gelijkheden die de ring in de toekomst kan bieden. Een 

tijdelijke herbestemming die de publieke perceptie van de 



Conceptbeeld ‘Verval‘

Gezien de omvang en structuur van de totale ring, is een 

ander scenario om delen van de ring bewust in verval te 

laten raken. Zo wordt de ring een monument van de jaren 70.



Concept ‘Openbreken‘

De ruimte onder de ring wordt in de huidige situatie ge-

bruikt om te parkeren of is volledig dichtgegroeid. Door 

het opschonen en openbreken van deze restruimte ontstaan er 

nieuwe tranversale verbindingen waarbij de continue ruimte 

wordt hersteld. De ruimte onder de ring kan een nieuwe tus-

senwereld worden, tussen stadskern en buitenwijk.



Conceptbeeld ‘Wisselen voor- en achterzijde‘

Op welke wijze verhoudt de (nieuwe) architectuur zich tot 

de ring? In de huidige situatie dringt de ring zich op aan 

het stedelijk weefsel en maakt letterlijke snedelijnen in 

de ruimte die fysieke barrières vormen. Met het openbreken 

van de restruimte rondom de ring ontstaat de potentie om de 

architectuur om te klappen en juist te richten op de ring 

in plaats van deze te willen negeren. 



Concept ‘Strooien‘

Door het openbreken van de ruimte onder de ring en het 

faciliteren van nieuwe verbindingen, krijgt de voetgan-

ger zijn plek weer terug in de stad. De terrils worden 

meer betrokken bij de beleving van stad en landschap. Een 

diversiteit aan functies, gestrooit over deze nieuwe toe-

gankelijke plekken, geeft een verrijking van de monofunc-

tionele stad.



Concept ‘Ring-toevoegingen‘

Met het wijzigen van de functie worden er ook nieuwe ni-

veaus geïntroduceerd. Door middel van acupunctuur wordt de 

focus gelegd op verschillende leefwerelden op en onder de 

ring. Tijdelijke ingrepen geven een herwaardering van de 

bestaande ringstructuur.



Element ‘Hellingbaan‘

Element dat toegang heeft tot het dek van de ring.



Element ‘Hellingbaan‘

Element dat een dubbelfunctie heeft als trap en uitzicht-

toren over de ring.



Element ‘Trap‘

Element dat een polyvalente functie heeft als trap, tri-

bune en overdekte marktplaats.



Element ‘Wagon‘

Rijdend zwembad element dat zich verplaatst over de nieu-

we tramrail op de ring.



Element ‘Wagon‘



Element ‘Wagon‘

Rijdende wagondelen die door middel van een snel-

le mogelijkheid tot verplaatsing, steeds an-

dere plekken in de stad kunnen activeren. 



Terreinsnede concept

De elementen krijgen ieder een plek op en onder de ring. 
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Concept ´Openbaar vervoer´

De nabijheid van Charleroi Airport biedt een mogelijkheid 

om het principe van verbinden op grotere schaal toe te pas-

sen. Ondanks de fysieke afstand van slechts 10 km duurt een 

gemiddelde reis tussen het centrum en Charleroi Airport 

met het openbaar vervoer één uur.
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Concept ´Openbaar vervoer´

Op de ring wordt de auto vervangen door een tramverbin-

ding die de belangrijkste punten in de stad bovengronds 

met elkaar verbind. Ondergronds wordt de verbinding ge-

legd door een hoge snelheids lijn die de regio bedient.



Het huidige Verkavelingsvlaanderen, de breed uitgesmeerde 

suburbane habitat vol huizen-met-tuin in-volle-eigendom, 

het gewilde resultaat van antistedelijke traditie, ver-

keerde kleinschaligheidsdrang en gesubsidieerd pendelge-

drag, kan niet meer als duurzame oplossing verkocht worden. 

Meer nog, Verkavelingsvlaanderen staat ook voor een nefas-

te vermiddenklassing, die eveneens moet ingedijkt worden. 

Die vermiddenklassing distantieert zich niet alleen van de 

stad, maar ook van de als stedelijk gebrandmerkte kans-

armen, werklozen, niet-blanken en eenoudergezinnen, voelt 

zich beter maar ook bedreigd als hardwerkend huishouden 

met ruim perceel en wagenpark, en verdedigt het eigen ego- 

en etnocentrisch gedrag als goed voor de economie, voor de 

democratisering en dus voor het algemeen belang.

We moeten daarom de woonbanden met de stad weer bewust 

aanhalen, het stedelijk patrimonium weer bewoonbaar maken, 

binnen de stad weer betaalbaar verdichten, de stedelijke 

omgeving weer als collectieve woning verhuren. We moeten 

de stad weer écht van en voor iedereen maken, om er weer 

samen te wonen en te leven.

- Filip Canfyn, Het syndroom van verkavelingsvlaanderen



Concept ‘Projecteren‘

Het verdwijnen van de auto uit de stad laat een grote voor-

raad van parkeerplaatsen achter die eerder happen namen 

uit een doorlopend stedelijk weefsel. De ruimtes die hier-

mee vrijgespeeld worden, bieden nieuwe ontwikkelingsmoge-

lijkheden. Charleroi bestaat deels ook een grid van grote 

bouwblokken. Door middel van het projecten van diverse 

bekende voorbeelden van gridsteden, kan er een schaal en 

profiel worden gedefinieerd voor deze nieuwe plekken.
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Projectie Amsterdam
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Projectie Barcelona



CHARLEROI 1709-2018
FRICX-KAART PROJECTIE

1 : 5.000

0

50m 150m 250m

100m 200m 300m

Projectie Turijn
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Projectie New York



In Nederland wordt bij het aanleggen van infrastructuur 

gedacht vanuit ‘instappers’. Als er te weinig instappers 

zijn, dan loont het niet om een trein- of metrostation aan 

te leggen. Klassiek is het voorbeeld van de Bijlmermeer, 

waar tot laat in de jaren zeventig de bewoners van deze 

‘stad van de toekomst’ alleen per streekbus hun wijk uit 

konden. De metro opende pas negen jaar (!) na de oplevering 

van de eerste flats.

Waarom draaien we de deze benadering niet om? In plaats van 

te denken vanuit ‘instappers’ – die a posteriori worden 

gegenereerd – kunnen we veel beter denken in grondwaar-

deontwikkeling – in het creëren van potentie dus. Dit is 

het model van waaruit het metrobedrijf in Hong Kong werkt.

- Daan Roggeveen, artikel De Architect



Concept ‘Verdichten en vermengen‘

Op basis van de eerdere projecties van verschillende grid-

steden en het principe van ondergronds ontwikkelen om bo-

vengronds waarde te creeëren, is het volgende verdichtings-

model ontstaan. Belangrijke elementen zijn het multimodaal 

OV knooppunt, de verderzetting van de stedelijke as vanuit 
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