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Transition towards a circular and just city 

We share a vision of cities for all, referring to the equal use and enjoyment 
of cities and human settlements, seeking to promote inclusivity and ensure 
that all inhabitants, of present and future generations, without discrimination of 
any kind, are able to inhabit and produce just, safe, healthy, accessible, 
affordable, resilient, and sustainable cities and human settlements, to foster 
prosperity and quality of life for all. We note the efforts of some national and 
local governments to enshrine this vision, referred to as right to the city, in their 
legislations, political declarations and charters.  (Shared Vision from the New 
Urban Agenda, sept. 2016 - to be adopted in Quito during Habitat III) 

Caroline Newton 
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ABOUT 
Stedelijke planning en ontwerp worden sterk bepaald door een groot aantal factoren. De transities 
die de samenleving doormaakt vandaag voegen steeds meer en complexere vereisten toe. Grote 
top-down planning vanuit overheden, waarbij het plan door een meesterbrein wordt vormgegeven 
zijn niet meer aan de orde. In de plaats zijn er een groot aantal actoren gekomen die elk op hun 
eigen manier een invloed hebben op ruimtelijke planning en stedelijk ontwerp. De verhouding tussen 
deze acteren worden gekenmerkt door ongelijke machtsrelaties. De mogelijkheden voor stedelijke 
ontwikkelingen zijn verder ook functie van de middelen en kennis (of het gebrek eraan) dat kan 
worden ingezet.  
Deze studio wil studenten voorbereiden om via het omarmen van deze complexiteit bij te dragen aan 
positieve stedelijke ontwikkeling. Het wil studenten tools en inzichten aanreiken om ontwerp en 
planningsprocessen in te zetten om de transitie te ondersteunen naar een meer rechtvaardige en 
gelijke samenleving. 

DE NEW URBAN AGENDA ALS LEIDRAAD 
Tijdens World Habitat III in oktober 2016 in Quito werd de New Urban Agenda voorgesteld en 
aanvaard door alle leden. Dit is een bijzonder belangrijk moment met verreikende consequenties 
voor de rol die door ruimtelijke planners zal worden opgenomen in de toekomst. 

WAT GEBEURT ER IN VLAANDEREN EN EUROPA 
Tadao Ando zei “We borrow from nature the space upon which we build”. En net zoals zijn 
architectuur een grote fragiliteit heeft, moeten we ons bewust zijn dat ook de natuur en onze 

omgeving fragiel zijn. Het wordt tijd dat we deze 
fragiliteit (h)erkennen en bewust omgaan met dat wat we van de natuur in bruikleen hebben 
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gekregen. We kunnen niet langer open ruimte blijven aansnijden, we kunnen niet langer 
ongebreideld blijven verkavelen en open ruimte opofferen omdat we niet op een ethische manier zijn 
omgegaan met al de reeds aangesneden ruimte, ruimte die we, Ando indachtig, enkel in bruikleen 
hebben gekregen.  
Zouden we als samenleving nog in staat om ooit terug te geven waar we zo dankbaar gebruik van 
hebben gemaakt? Met deze vraag wordt steeds bewuster omgegaan en zowel vanuit Europa als 
vanuit Vlaanderen komt de vraag om tegen 2050 het bijkomende ruimtebeslag af te bouwen tot 0% 
… een noodzakelijke en cruciale beslissing, maar ook een beslissing met een niet te onderschatten 
impact.  
We zullen de manier waarop we omgaan met ruimte en open ruimte in het bijzonder dus moeten 
aanpassen. Net zoals we beseffen dat grondstoffen en materialen eindig zijn en we deze dus 
maximaal moeten herbruiken, dienen we dat ook met onze ruimte te doen. In plaats van 
ongebreideld open ruimte te blijven aansnijden dienen we de reeds aangesneden en onderbenutte 
ruimte optimaal te herbruiken. De ladder van Lansink passen we dus ook toe op ruimte. Niet enkel 
materialen maar ook ruimte moet opnieuw in omloop worden gebracht.  Eerst en vooral moeten we 
de keuze maken om geen nieuwe open ruimte aan te snijden (preventie), daarnaast moeten de 
reeds aangesneden ruimte zo optimaal mogelijk hergebruiken en tenslotte moeten we maar mogelijk 
ze in haar oorspronkelijke toestand terugbrengen, maw. in staat zijn om hele delen ruimte terug te 
geven aan de natuur.  

Dagelijks wordt er in Vlaanderen ongeveer 5 à 6 ha open ruimte aangesneden. Dit leidt tot een 
verdere verharding van de bodem, en een versnippering van het landschap. Hergebruik van de 
reeds aangesneden ruimte dringt zich dan ook meer en meer op. Op Vlaams vlak bestaan er reeds 
verschillende instrumenten die inzetten op het activeren van on(der)benutte en verontreinigde 
terreinen.  
De uitdaging bestaat er echter in om verder te kijken dan het louter saneren van het terrein en de 
herontwikkeling van de site te integreren in een ruimer ruimtelijk ontwikkelingsprogramma. De impact 
van de activatie van de terreinen op de schaal van de buurt en stad moet meegenomen worden. De 
start van een mogelijke herontwikkeling hoeft niet te wachten op een perfecte projectomschrijving, 
een stedenbouwkundige goedkeuring of een langdurig saneringstraject. Door tijdelijke initiatieven 
wordt de plek geactiveerd, groeit een geloof in de potentie van de site en wordt de betrokkenheid 
van een brede stakeholdersgroep verbeterd.  

Heel wat terreinen in de stad, bijvoorbeeld op bedrijventerreinen of in kantoorwijken, worden ’s 
avonds en in het weekend amper gebruikt. Potentieel kunnen deze ruimtes intensiever gebruikt 
worden. Parkings, opslagruimtes of ongebruikte kantoorruimtes zijn flexibele stedelijke ruimtes. Het 
tijdelijk gebruiken van deze plaatsen voor evenementen, optredens, pop-up shops en anderen toont 
hoe intensief en meervoudig gebruik van ruimte mogelijk is.  
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Terreinen die reeds gedurende een langere tijd onderbenut zijn kunnen ook op korte termijn terug in 
omloop komen. In afwachting van de ontwikkeling en sanering van het terrein, in afwachting van 
nieuwe programma’s die we vandaag nog niet kennen of technieken die nog verder op punt worden 
gezet, zijn tijdelijke initiatieven meer dan wenselijk: ze laten een nieuwe wind waaien over de site, 
zetten het terrein opnieuw in de spotlight, kunnen de betrokkenheid van stakeholders  verhogen en 
kunnen ook een mogelijke lange doorlooptijd van een saneringsproces overbruggen. Daarnaast 
wordt tijdelijkheid meer en meer een leidend paradigma voor projectontwikkeling, in een tijd waar er 
een verschuiving is van “hebben” naar “gebruiken” bij de consument, waar de gebruiker ook 
mondiger is en participatief mee aan de slag wil rond de mogelijke nieuwe gebruiksfuncties, een tijd 
waarin ook het besef groeit dat onzekerheid toeneemt en waarin de concepten van 
“masterplanning” zoals deze gebruikelijk waren in de tweede helft van vorige eeuw minder en minder 
bruikbaar worden. 
Het wettelijke kader in Vlaanderen rond tijdelijkheid biedt weinig juridisch houvast en flexibiliteit om 

snel en voor een korte periode een tijdelijk project te 
realiseren. Tijdelijke initiatieven zijn vaak 
vergunningsplichtig en moeten conform het bestemmingsplan van het gebied zijn. Deze 
vergunningen zijn op hun beurt slechts voor een beperkte periode geldig, zodat de terugverdientijd 
vaak als te kort wordt ervaren.  
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Ook de ambitie om zorgvuldig om te springen met de beschikbare ruimte vereist de juiste 
omkadering. Zo is multifunctioneel ruimtegebruik niet vanzelfsprekend. Het scheiden van functies is 
nog steeds het leidend paradigma binnen de oudere bestemmingsplannen en milieuregelgeving. Dit 
verhindert het verweven van wonen en werken waar dit vanuit de wederzijdse impact wel 
aangewezen zou zijn.  

Een zorgvuldig  ruimtegebruik en de slimme transformatie van de reeds aangesneden ruimte moet 
de verdere ontwikkeling van greenfields een halt toeroepen. De ruimte moet zo worden 
georganiseerd dat de vraag naar verplaatsingen afneemt en het gebruik van collectief vervoer en 
verplaatsingen met de fiets of te voet worden gestimuleerd.  

Een andere belangrijke uitdaging is het gegeven dat het belang van de Vlaamse -en bij uitbreiding de 
Europese maakindustrie- de laatste decennia sterk afnam.  De Europese Commissie spreekt de 
uitdrukkelijke ambitie uit om dit proces om te keren. Het doel is om tegen 2020 het belang van de 
maaknijverheid in Europa naar 20% van het BBP te tillen. Vanuit verschillende hoeken en ook vanuit 
verschillende overwegingen wordt gewezen op het belang van een lokale maakindustrie, die 
vandaag ook duidelijk schoner is dan in het verleden, zich perfect inpast in de stadskernen en vaak 
in een gesloten systeem georganiseerd kan worden.  Een vaak aangehaald voorbeeld is de 3D print 
industrie, waarbij producten lokaal geprint worden, op concrete vraag en dus met een beperkt 
grondstoffen verbruik en transport. Hiernaast zien we ook vaker dat materialen en goederen 
herwerkt worden en opnieuw in gebruik gebracht worden, dat stadsbewoners er expliciet voor 
kiezen om voedsel te kiezen dat vlak bij de stad wordt geproduceerd en lokaal wordt aangeboden. 
De omslag naar een circulaire economie begint vorm te krijgen.  

VAARDIGHEDEN EN COMPETENTIES 
• Het analyseren van, en reflecteren over, de uitdagingen van het realiseren van een (sociaal) 

rechtvaardige stedelijk ontwikkeling op basis van een specifieke case.  
• de confrontatie aangaan met de theorie en ethiek van stedelijke ontwikkeling met aandacht 

voor de rol van participatief ontwerpen en de co-creatie van stedelijke ruimte. 
• Het ontwikkelen van vaardigheden en competenties voor planners en ontwerpers als actieve en 

kritische vormgevers (in de brede zin van het woord) van stedelijke ruimte (en niet louter als 
contractanten voor private ontwikkeling).  

• Het kritisch analyseren van transformatieprocessen op sociaal -, ruimtelijk - en beleidsvlak. 
• Het begrijpen en navigeren van de spanningen tussen stedelijke ruimtes op vlak van wonen, 

leven, productie, werk, en het dagdagelijkse. Van hieruit ook een inzicht verweven in de 
opportuniteiten die vanuit deze gecontesteerde interesses kunnen ontstaan.  

• Het uitwerken van kwalitatieve ruimtelijkheid op niveau van buurt, wijk en stad. 
• Het ontwikkelen van een methodologie en kader voor stedelijk / ruimtelijk ontwerp 
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• In staat zijn om te komen tot ontwikkelingsstrategieën en ontwerpvoorstellen voor de 
(her)ontwikkeling van inclusieve stedelijke ruimtes, zodat deze leefbaar zijn op sociaal en 
economische vlak, duurzaam en veerkrachtig en waarin ‘the right to the city’ zich kan 
ontwikkelen. 

ORGANISATIE 
De studio loopt tijdens het eerste semester gedurende 12 weken. De meeste sessies zullen bestaan 
uit praktijkwerk in de studio in combinatie met groepsdiscussies en reflectiemomenten. De nodige 
(theoretische) concepten en kaders zullen worden aangereikt, specifieke informatie over de case 
gepresenteerd door docenten en gastsprekers.  

De studio wil een plaats zijn waar er geëxploreerd en geëxperimenteerd kan worden: 
Wat betekent het om stedelijke ruimtes te analyseren, strategieën en ontwerpen te ontwikkelen die 
een antwoord moeten bieden op de uitdagingen van vandaag. De studio geeft ons de kans om na 
te gaan op welke manier we een beweging kunnen inzetten die leidt naar een meer inclusieve stad, 
een transitie-economie en een geïntegreerde ruimtelijke ontwikkeling. 

Om hiertoe te komen zullen we een aantal fasen doorlopen die ons in het proces begeleiden. Deze 
fases zullen soms overlappen, maar altijd complementair zijn. 

!6



In een eerste fase zullen studenten een vertrouwdheid moeten opbouwen met de case. hiervoor 
wordt er gebruik gemaakt van mapping technieken. Het is hier van belang niet enkel de strict 

ruimtelijke dynamiek te begrijpen maar ook een goed inzicht te verwerven in de verschillende actoren 
die betrokken zijn. Naast een ruimtelijke mapping, waarbij de stedelijke vorm en haar functioneren 
in kaart wordt gebracht, worden ook de belangrijkste relaties en krachten tussen de betrokken 
actoren in kaart gebracht via een actor mapping. Hierbij worden niet enkel puur fysieke aspecten 
onderzocht maar komt er ook meer duidelijkheid in de rol van ‘niet-ruimtelijk’ aspecten (eg. discours, 
… ) 
In een tweede fase worden de studenten naar het alledaagse niveau getrokken. Wat betekenen 
stedelijke ruimtes voor het dagelijks leven van haar bewoners? Zowel sociale constructies, alsook 
morfologische analyses en culturele praktijken en economische (overlevings)strategieën worden 
onderzocht. Dit gebeurt aan de hand van het construeren van een aantal narratieven. Op deze 
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manier wordt er naar een sociaal-ruimtelijk begrip van de ruimte gewerkt dat niet kan bereikt 
worden indien men enkel op het niveau van grote structuren blijft.  
Vooraleer er in een laatste fase wordt overgegaan tot het ontwikkelen van strategieën voor 
ruimtelijke ontwikkeling wordt er eerst gereflecteerd over de leidende principes en richtlijnen 
waarop deze strategie zich kan enten. Dit betekent dat de studenten heir expliciet wordt gevraagd 
om een positie in te nemen en ook kritisch over deze positie te reflecteren. De principes en richtlijnen 
behelzen zowel een integratie van de bredere maatschappelijke thematieken en waardes alsook 
concrete richtlijnen die impact hebben op de vormgeving van de ruimte. 

De (geaggregeerde) strategieën situeren zich op een hoger schaalniveau (en abstractieniveau) en 
geven weer op welke manier er naar fysieke en symbolische transitie wordt gewerkt. Ze gaan 
duidelijk verder dan enkel concepten en denkbeelden maar tonen dat de studenten een diep begrip 
hebben van wat mogelijk kan gerealiseerd worden, op welk manier dit kan verwezenlijkt worden en 
wie daarvoor betrokken dient te worden (en welke rol deze betrokkenen opnemen).  

DOEL(STELLINGEN) 
Het doel van de studio opdracht is om een beter inzicht te krijgen in de rol van stedelijk ontwerp en 
planning om te komen tot toekomstige inclusieve, veerkrachtige en geïntegreerde steden waarin er 
aandacht gaat naar de transitieprioriteiten van zowel de Vlaamse overheid als de Europese Unie en 
internationaal de New Urban Agenda.  
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OVERZICHT PLANNING 
tijdens de loop van het semester kunnen eventuele wijzigingen doorgevoerd worden indien zich opportuniteit 
voordoen waarop we snel willen inspelen. 

Date Topic (Externe) input / voor te 
bereiden

Verwachte 
presentaties

1 27/09/2018 Introductie van de studio en de 
opdracht

Visie 2050 - Ruimtebeslag 
- Transitieprioriteiten VO - 
docufilm IABR

Introductie opdracht 1 - Mapping

2 03/10/2018 Sitebezoek en presentaties: !! Start 
om 8.30

Externe gasten: Inge De 
Vrieze (experte OVAM), 
Bodemsaneringsdeskundi
ge MAVA, others TBC

FIETS 
MEEBRENGEN 
VOOR SITEBEZOEK

3 10/10/2018 Wat is de New Urban Agenda?

begeleiding mapping oefening

Introductie opdracht 2 - sociaal-
ruimtelijke analyse

4 17/10/2018 Groepspresentaties mapping Mapping

Circulaire economie - historiek en 
context

TBC

Circulaire Gebiedsontwikkeling - 
waar staan we in Vlaanderen?

TBC

begeleiding oefening sociaal 
ruimtelijke analyses

5 24/10/2018 begeleiding oefening sociaal 
ruimtelijke analyses

Introductie opdracht 3 - principes en 
richtlijnen

6 31/10/2018 groepspresentaties sociaal-
ruimtelijke analyse

sociaal-ruimtelijke 
analyse

begeleiding opdracht 3 - principes 
en richtlijnen

07-11-20167/11/2018 geen les workshop week

7 14/11/2018 begeleiding opdracht 3 - principes 
en richtlijnen
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8 21/11/2018 groepspresentatie principes en 
richtlijnen

principes en 
richtlijnen

Introductie opdracht 4 - ruimtelijke 
strategieën

9 28/11/2018 begeleiding opdracht 4 - ruimtelijke 
strategieën

10 05/12/2018 begeleiding opdracht 4 - ruimtelijke 
strategieën

11 12/12/2018 begeleiding opdracht 4 - ruimtelijke 
strategieën

Testpresentatie

12 19/12/2018 groepspresentaties totaal project 
(voormiddag)

geaggregeerde 
strategieën

Date Topic (Externe) input / voor te 
bereiden

Verwachte 
presentaties
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READING LIST 
Enkele teksten die inspirerend kunnen werken 

BASISTEKSTEN 
Swilling, M. (2016). The curse of urban sprawl: how cities grow, and why this has to change. The Guardian. 

Cuff, D. (1989). The social production of built form. Environment and Planning D: Society and Space, 7(4), 
433–447. doi:10.1068/d070433  

Jameson, F. (1997) Is Space Political? in Rethinking Architecture: A Reader in Cultural Theory (edited by N. 
Leach). Routledge: London. pp. 255-69. 

Swyngedouw, E., (2011) Designing the Post-political City and The insurgent polis. Civic City Cahler N. 5., 
Bedford Press, London. 

Till, J. (2009). Architecture Depends. Cambridge, Massachussetts: MIT Press. 

Sassen, S. (2013). When the center no longer holds: Cities as frontier zones. Cities, 34, 67–70. doi:10.1016/
j.cities.2012.05.007 

Van Dyck, B. (2011). Voormalige en onderbenutte industriegebieden in Vlaanderen : een beleid aan evaluatie 
toe ? Oikos, 56(1), 72–81. 

Carmona, M., & Tiesdell, S. (2007). Urban Design Reader. Oxford: Elsevier Architectural Press. 

NEW URBAN AGENDA 
Habitat. (2016). New Urban Agenda. 

UN-HABITAT. (2016). Habitat III Brochure, 1–30. 

CIRCULAIRE STAD EN STEDELIJK METABOLISME 
Adebiyi, B. (2015). Recycling While Cycling. Cityscapes, 07. 

Gandy, M. (2004). Rethinking urban metabolism: water, space and the modern city. City, 8(3), 363–379. doi:
10.1080/1360481042000313509 

Plan-C. CIRCULAR CITIES (2016). 

KTN. (2013). Design Innovation for the Circular Economy: Materials and Design exchange project for end of life 
building facades. Retrieved from https://connect.innovateuk.org/documents/3197646/3708681/
KTN_Arup_facade_report_web.pdf/4a83b986-4f45-4db4-a4d9-81c8332f8876 

https://citiesintransition.eu/ 

http://www.ucl.ac.uk/circular-economy-lab 

https://www.ellenmacarthurfoundation.org 

http://www.plan-c.eu/nl 
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http://www.peterboroughdna.com 

http://rotterdamsemetabolisten.nl 

THE NEXT ECONOMY 
Baker, K., & Burdett, R. (2013). Going Green How cities are leading the next economy. 

Swilling, M., & Hajer, M. (2016). The Future of the City and the Next Economy. In International Architecture 
Biennale Rotterdam, The Next Economy Catalogue. Rotterdam. 

THE RIGHT TO THE CITY 
Marcuse, P. (2009). From critical urban theory to the right to the city. City: Analysis of Urban Trends, Culture, 
Theory, Policy, Action, 13(2), 185–197. 

Harvey, D. (2008). The Right to the City. New Left Review, 53(53), 23–40. doi:10.1080/13604819608713449 

Lefebvre, H. (1968) ‘The right to the city’. In: Kofman, E. and Lebas, E. eds. Writings on cities. Oxford: 
Blackwell. 

Brenner, N. (2009) ‘What is critical urban theory?’. City, 13 (2-3): 198-207. 

Till, J., & Schneider, T. (2012). Invisible agency. Architectural Design, 82(4), 38–43. doi:10.1002/ad.1426 

Cuff, D. (1989). The social production of built form. Environment and Planning D: Society and Space, 7(4), 
433–447. doi:10.1068/d070433 

URBAN DESIGN AND RESEARCH BY DESIGN 
Madanipour, A. (1996). Urban design and dilemmas of space. Environment and Planning D: Society and 
Space, 14(3), 331–355. doi:10.1068/d140331 

Findeli, A. (2012). Searching for Design Research Questions: Some conceptual Clarifications. In S. Grand & W. 
Jonas (Eds.), Mapping Design Research (pp. 123–134). Barcelona - Basel: Birkhauser Architecture. 

Baranowski, A. (2011). Between aesthetics and ethics in architecture. Architectus, 2(30).  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GESCHIEDENIS EN CONTEXT 

Gent, Afrikalaan 295 -309 (ter beschikking gesteld door de OVAM) 

De OVAM moet ambtshalve het terrein gelegen op de Afrikalaan 295 – 309 saneren. De bodem en 
grondwater is er namelijk ernstig verontreinigd. Vroeger was op deze locatie een gasopslag gelegen 
en werd het gas gezuiverd. Deze activiteit heeft geleid tot een verontreiniging van teer, cyaniden, ea. 
in de bodem alsook in het grondwater.  

De saneringslocatie grenst aan de Afrikalaan, Aziëstraat en Chinastraat. Ten noorden is een 
spoorweg gelegen en daarachter het Grootdok op ca. 160m. Op ca. 100m ten zuidwesten van het 
te saneren perceel is het Houtdok gelegen. Het terrein grenst heel dicht bij het RUP de “Oude 
Dokken”, dat nu in volle bouwfase zit.  

Op basis van verkregen informatie van de Stad Gent, afdeling stedenbouw (december 2017) loopt er 
momenteel een verkennend ruimtelijk onderzoek voor het volledige gebied van de Afrikalaan. Dit 
onderzoek moet leiden tot de opmaak van een strategisch masterplan. De definitieve bestemming 
van de onderzoekslocatie zal een menging zijn van bedrijvigheid en wonen waarbij functies verticaal 
worden gestapeld. Er wordt gesteld dat, de komende jaren (2 à 3 jaar), er een plan-MER en RUP zal 
worden opgemaakt. 

De eigenaar van het terrein is voornemens het terrein te herontwikkelen en heeft reeds een aanvraag 
tot stedenbouwkundige vergunning ingediend voor sloop en oprichting van gebouwen voor 
gemengde activiteiten op het terrein, namelijk wonen en KMO. In kader hiervan zullen alle aanwezige 
gebouwen afgebroken worden. Deze vergunning werd door Stad Gent niet verleend omdat een 
stedenbouwkundig onderzoek loopt voor dit gebied. 

De eigenaar is geïnteresseerd de geplande herontwikkeling geïntegreerd te laten verlopen. Dit is 
bevestigd bij een overleg tussen de OVAM, de eigenaar en MAVA op 10 september 2017. 

De OVAM streeft er naar om de sanering maximaal af te stemmen op de herontwikkeling. Voor deze 
locatie is dit zeker nodig. Gezien het te saneren terrein volledig bebouwd is, kan een sanering maar 
plaats vinden nadat de gebouwen gesloopt zijn. De oppervlakte van de saneringslocatie bedraagt 
6.344 m². Een eerste schatting van de saneringskost: 1.550.000 euro, incl BTW.  

Een bodemsaneringsproject (BSP) heeft tot doel de wijze vast te leggen waarop de feitelijke sanering 
zal uitgevoerd worden. In opdracht van de OVAM heeft MAVA (ondertussen overgenomen door 
Witteveen & Bos) een eerste draft van het BSP opgemaakt. Dit document dient als vertrekpunt om 
later met de herontwikkelaar aan tafel te kunnen zitten.  
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De verontreiniging van het terrein wordt in een beschrijvend bodemonderzoek (BBO) gerapporteerd. 
In een beschrijvend bodemonderzoek wordt eerst de geschiedenis van het terrein in kaart gebracht. 
Een grondig historisch onderzoek is noodzakelijk om gericht op zoek te kunnen gaan naar mogelijke 
verontreinigingen in de bodem en het grondwater.  

Site informatie beschikbaar op toledo 

Verdere Bronnen 

Devriese, L. (2015). Opkomst en verspreiding van gas- en elektrisch licht : Gent als verlichte en 
belichte stad 1823-2001. Mechelen: Heemkunde Vlaanderen. 
(1955). De Gentse nijverheidsdiensten jubileren 1955 : watervoorziening 1878, gas 1900, electriciteit 
1904. Gent: Staelens. 
Raskin, M. (2014). Gent, voortrekker van energie, en de weerslag hiervan op het stadsbeeld. Gent: 
s.n. 
De Herdt, R., & Vercoutere, F. (1980). Leven onder de gaslantaarn. Gent: Stad Gent. Dienst voor 
Culturele Zaken / MIAT. 

Websites 
Overzicht historiek en mijlpalen Oude dokken:  
https://www.oudedokken.be/mijlpalen/ 
https://www.ovam.be/gent-oude-dokken 
https://www.ghelamco.com/site/be/nl/project-detail/86/8/gent-project-houtdokken.html 
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APPENDIX - CRITERIA VOOR QUOTERINGEN  

Below expected level At expected level Above expected level
STRUCTU
RE

overal 
structure

Difficult to follow presentation 
due to(topical) shifts and 
jumps or abscence of structure

Most information is presented 
in logical order which is easy 
to follow.

All information is presented in 
a logical, interesting and novel 
sequence, which is easily 
followed.

Introduction 
of topic Topic introduced

Topic introduced clearly, and 
purpose of talk was made 
clear.

Topic introduced clearly and in 
an engaging way. Purpose of 
talk was made clear. Outline of 
points was given.

CONTENT

use of 
literature no reference to used literature Literature is introduced

The used literature is 
appropriate and critically 
assessed, the relevance to 
understand the main issue of 
the presentations is made 
clear.

Development 
of and 

knowldege 
on the topic

Some understanding of topic 
shown. Some links and 
connections made between 
ideas. Points are usually 
developed with minimum 
detail. Information is usually 
relevant.

Good understanding of topic 
shown. Links and connections 
between ideas made clear. 
Information was relevant and 
expressed in own words. 
Points were developed with 
sufficient and appropriate 
details.

A very good understanding of 
the topic shown. Links and 
connections between ideas 
made clear. Information was 
relevant and well expressed in 
own words. Points were well-
organised and developed with 
sufficient and appropriate 
details.

Conclusion 
of topic

An attempt was made to 
conclude the presentation.

The presentation was summed 
up clearly.

The presentation was summed 
up clearly and effectively, with 
key points emphasised.

Length of 
Presentation

--Too long or too short; ?  or 
more minutes above or below 
the allotted time

--Within acceptable minutes of 
allotted time +/– --Within allotted time +/–

Audio-
visual

General use 
of visual aids

No visual aids were used; OR 
Visual aids were occasionally 
appropriate and related to the 
spoken message.

Visual aids supported the 
presentation effectively. They 
clarified and reinforced the 
spoken message.

Visual aids were carefully 
prepared and supported the 
presentation effectively. They 
clarified and reinforced the 
spoken message. The aids 
added impact and interest to 
the presentation.
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Typography / 
colour / …

occasional use of graphics that 
rarely support  presentation 
thesis; visual aids were not 
clear. Colour was not adding to 
the clarity. Choppy, time 
wasting  use of multimedia;  
lacks smooth transition from 
one medium to another. 
Graphics that are so poorly 
prepared that they detract 
from the presentation.

While graphics relate and aid  
presentation thesis, these 
media are not as varied and 
not as well connected to  
presentation  thesis.

Graphics  are designed  
reinforce presentation thesis 
and maximize audience 
understanding; use of media is 
varied and appropriate with 
media not being added simply 
for the sake of it.

Appropriaten
ess of the 
material

Font is too small to be easily 
seen.

Font size is appropriate for 
reading.

Visual aids were large enough 
to be seen by all be even those 
in back of the class and the use 
of colour was appropriate

preparation, 
presentation, 
integration of 

visual 
material. 

Communication aids are 
poorly prepared or used 
inappropriately. Too much 
information is included. 
Unimportant material is 
highlighted.

Appropriate information is 
prepared. Some material is not 
supported by visual aids.

Media are prepared in a 
professional manner. Details 
are minimized so that main 
points stand out.

interaction & communication

Suitability of 
presentation 
for purpose 

and audience

Attempts were made to tailor 
the presentation content to the 
intended purpose of 
informing, interesting or 
persuading.

The presentation content and 
structure was tailored to the 
audience and to the intended 
purpose of informing, 
interesting or persuading.

The presentation content, 
structure and delivery were 
closely tailored to the 
audience and to the intended 
purpose of informing, 
interesting or persuading.

Voice: clarity, 
pace, fluency

Presenter occasionally spoke 
clearly and at a good pace.

Presenter usually spoke clearly 
to ensure audience 
comprehension. Delivery was 
usually fluent.

Presenter spoke clearly and at 
a good pace to ensure 
audience comprehension. 
Delivery was fluent and 
expressive.

Vocabulary, 
sentence 
structure, 
grammar

The vocabulary of the 
presentation was mainly 
appropriate for the topic. The 
presentation content was 
occasionally grammatically 
correct.

The vocabulary of the 
presentation was appropriate 
for the topic. Sentence 
structures were usually correct. 
The presentation content was 
usually grammatically correct.

The vocabulary of the 
presentation was appropriate 
for the topic. A variety of 
phrases and sentence 
structures were used. The 
presentation content was 
grammatically correct.

Pronunciatio
n

Pronunciation occasionally 
correct, but often hesitant and 
inaccurate.

Pronunciation and intonation is 
usually correct.

Pronunciation and intonation is 
correct and confident.

Cultural 
conventions 

for oral 
presentation

Greetings and general 
presentation are not culturally 
appropriate.

Greetings are culturally 
appropriate. Questions are 
answered appropriately.

Greetings are culturally 
appropriate. Gestures, stance 
and eye contact are 
appropriate. Questions are 
answered appropriately.

Answering 
questions 

from 
audience

Not all questions could be 
answered. Questions 
answered with difficulty, and 
little knowledge of the topic 
was demonstrated.

Most questions answered. 
Answers showed good 
knowledge and understanding 
of the topic. Language was 
mainly correct.

Questions answered with little 
difficulty. Very good 
knowledge of the topic was 
demonstrated. Language was 
correct and fluent.

!17


