MASTER IN DE STEDENBOUW EN DE RUIMTELIJKE PLANNING
Enkele alumni aan het woord
Elke Dhaenens

“Tijdens mijn studies architectuur groeide de belangstelling voor ontwerpend
onderzoek en de nieuwsgierigheid naar het verstaan van ruimtelijke processen. Het
draagvlak ontbrak om deze interesse uitgebreid te exploreren, wat mij tegenhield om na
mijn studies in het werkveld te stappen. Het aanbod van de opleiding en de
uiteenlopende instroom van studenten tonen aan dat ‘stedenbouw en ruimtelijke
planning’ op een zeer gevarieerde manier benaderd kan worden. Voor mezelf betekende
dit vooral de mogelijkheid om te experimenteren met verschillende invalshoeken en het
zoeken naar een medium om iets complex verstaanbaar te maken. Beleidsmatig,
ontwerpmatig, historisch, antropologisch, grafisch of theoretisch, bij een ruimtelijk
vraagstuk beslis je zelf de nadruk en de twee jaar opleiding biedt ruimte om die
persoonlijke invalshoeken te verkennen. Het samenwerken met studenten uit
verschillende vooropleidingen beïnvloedde mijn zoektocht in grote mate. Ik ben blij dat
ik mijn architectuurstudies heb afgerond voor ik aan de master begon. De combinatie
tussen creatief onderzoek en een kritische benadering helpen mij vandaag enorm in
mijn job. Sinds een jaar werk ik bij Labo S (Vakgroep Stedenbouw en Architectuur,
UGent) mee aan een tentoonstelling en een masterplantraject. Ook tijdens mijn studies
greep ik de kans om bij twee bureaus (Maat Ontwerpers, SumResearch) ervaring op te
doen. Ik voel me momenteel thuis in het onderzoeksgebied van stedenbouw en
ruimtelijke planning omdat de projecten binnen Labo S zich zowel binnen de
academische wereld als het werkveld afspelen.”

Ide Hiergens

Tijdens mijn opleiding Rechten leerde ik over de spelregels van de samenleving. In de
opleiding Stedenbouw en Ruimtelijke Planning leerde ik over de samenleving zelf.
Immers, geen samenleving (coöperatie en conflict) zonder gedeelde ruimte. Dankzij de
maSRP-opleiding kon ik mijn kennis over het recht in context plaatsen. Dat werkte
bevrijdend. Na het doorlopen van de maSRP ben je onmogelijk een vakidioot. Dat is het
gevolg van de diversiteit aan vooropleidingen van de verschillende studenten. Door
interdisciplinair teamwerk wordt het mogelijk om ruimtelijke configuraties te
(h)erkennen als een tijdelijke kristallisatie van historische, sociale en politiekeconomische processen en vervolgens een gelaagd antwoord te formuleren op een
eventuele mismatch tussen de huidige ruimte(gebruikers) en nieuwe processen, zoals
verstedelijking, vergrijzing, vermarkting van openbare ruimte, etc. De masteropleiding
in stedenbouw en ruimtelijke planning is een opleiding die de UGent-slogan “durf
denken, durf doen” echt serieus neemt. Naast de kritische reflectie over de
maatschappelijke rol van ruimtelijke planners wordt er constant samengewerkt met
actoren uit de praktijk (zoals besturen, middenveldorganisaties, marktspelers,
bewonersgroepen, etc.). Door de vele groepsopdrachten, onderzoeksreizen en boeiende
discussies werden mijn medestudenten mijn vrienden. Door de intensieve begeleiding
bouwde ik ook met enkele docenten een goede band op. Al zien we elkaar nu minder
door onze jobs. In mijn geval is dat een doctoraat over grondbeleid aan de KUL en UA.
Hiervoor werkte ik als advocaat bij Wim Rasschaert voor publieke besturen en nonprofit organisaties, hetgeen ik mocht combineren met een deeltijdse job als praktijkassistent bij de maSRP, een opleiding die ik een zeer warm hart toedraag.

Sieglinde Ruelens

“Na mijn masteropleiding als interieurarchitect werkte ik drie jaar in deze sector.
Hoewel ik over het algemeen tevreden was over mijn opleiding, die veel ruimte liet voor
creativiteit, miste ik toch een analytische basis. Ook tijdens het werkleven stuitte ik op
heel wat teleurstellingen. De jobs die ik uitvoerde als interieurarchitect waren vooral
gericht op het commerciële, op de verkoop. Ik begon me veel vragen te stellen bij onze
manier van leven en consumeren, over de manier waarop we omgaan met de schaarste
van de ruimte en grondstoffen, en mijn verontwaardiging werd steeds groter. Op een
goede dag zette ik de stap om mijn werk op te zeggen, en gezien ik al ervaring had
binnen de ontwerpwereld en voeling had met ruimte, koos ik voor de opleiding
Stedenbouw en Ruimtelijke planning. Het bleek de goede keuze. De klemtoon van deze
opleiding ligt niet overmatig op het ontwerpen, maar vooral op analyse en onderzoek,
een perfecte aanvulling dus op wat ik miste in mijn vorige opleiding. In het begin was
het niet zo evident omwille van mijn beperkte analytische en wetenschappelijke
achtergrond. Maar uiteindelijk heb ik de maSRP ervaren als een convergentie van
mensen met verschillende achtergronden, waardoor een versterkende dynamiek
ontstaat tussen de studenten die ik best kan omschrijven als een kruisbestuiving van
kennis, waaruit ik veel geleerd heb. Ook de sociale en ecologische kant van het verhaal
van stedenbouw en ruimtelijke planning wordt benadrukt. Deze opleiding is een
zoektocht naar duurzame oplossingen voor verkeer, wonen en economie. De voorbije
twee jaar heeft vooral mijn interesse voor duurzame mobiliteit, voor burgerparticipatie
en voor zelforganisatie binnen ruimtelijke planning opgewerkt. Dit is dan ook de sector
waarbinnen ik binnenkort op zoek zal gaan naar een job.”

Servaas Rumbaut

“Ik begon aan de opleiding stedenbouw en ruimtelijk planning met een open blik. Ik had
reeds het diploma van historicus op zak en wou deze kennis graag toepassen op het
ruimtelijke vraagstuk. Binnen de opleiding kreeg ik deze kans. Zo kon ik de kennis uit
mijn vooropleiding mee in de schaal werpen in de zoektocht naar projectgebonden
oplossingen. Verder werd ik uitgedaagd om nieuwe kennis direct te toetsen aan de
praktijk. Vooral de combinatie van "nadenken over,..” en concreet “toepassen op..” bleek
een goede voorbereiding te zijn voor een job binnen het brede veld van de stedenbouw.
In mijn huidige job als consulent stedenbouw bij stad Gent wordt er verwacht dat ik
zowel een visie heb over de stad als in staat ben om deze visie mee vorm te geven aan
de hand van een stedenbouwkundig beleid. Zo sta je als stedenbouwkundig ambtenaar
mee aan de wieg van de stad van morgen.”
Hans Vandermaelen

“Na mijn bacheloropleiding in de geografie koos ik voor een masteropleiding in de
stedenbouw en ruimtelijke planning aan de UGent. Ik zocht én vond er een opleiding met
een mooie wisselwerking tussen theorie en praktijk, met ruimte voor kritische analyse
en creativiteit. Dankzij de vele ateliers met concrete plekken in Vlaanderen en
daarbuiten als case, krijg je doorheen de opleiding duidelijk het gevoel dat je een ‘vak’
aan het leren bent waarmee je na het verlaten van de UGent ook effectief aan de slag
kan. De opleiding stedenbouw en ruimtelijke planning brengt studenten met
verschillende vooropleidingen samen, en dat is absoluut een meerwaarde. Op die

manier leer je in teamverband samenwerken en krijg je tegelijk ook zicht op je eigen
sterke en minder sterke kanten. Naast een stevige gedeelde basis zijn er immers zoveel
verschillende expertises waar je je op kan toeleggen, dat iedereen in zekere zin ook
afstudeert met een eigen profiel (analyse van plek en context, visievorming en ontwerp,
juridische aspecten, participatie, karteren en GIS, verbeelden…). Dit heb je nadien ook
absoluut nodig om je plek te vinden in het werkveld. Werk vinden als
stedenbouwkundige en ruimtelijk planner is naar mijn ervaring geen probleem. Ik liep
zelf eerst een tijdje stage bij Omgeving in Antwerpen om nadien aan de slag te gaan bij
Atelier Romain in Gent. Ik werk er als ruimtelijk onderzoeker aan zeer uiteenlopende
projecten zoals de opmaak van een ‘nota ruimte’ voor de provincie Antwerpen en
Vlaams-Brabant, onderzoek naar de hergebruiksmogelijkheden van leegstand in
Vlaanderen, de opmaak van een duurzaamheidsbarometer, of het uitwerken van het
begrip ‘strategische landbouwgebieden’ tot een werkkader voor de Vlaamse overheid. Ik
kijk met grote tevredenheid terug naar mijn opleiding aan de UGent en zou zonder
aarzeling opnieuw voor een master stedenbouw en ruimtelijke planning kiezen.”
Eva Van Eenoo

"Ik werkte al een aantal jaar als beleidsmedewerker bij de Fietsersbond, toen ik besloot
om de sprong te wagen mij in te schrijven voor de master Stedenbouw & Ruimtelijke
Planning. Ook al is mijn vooropleiding een compleet ander vakgebied - ik studeerde in
2003 af als historicus - bleek dit een uitstekende keuze! Ik was sowieso al erg
gefascineerd door het samenspel tussen mobiliteit en ruimtelijke ordening, maar door
deze opleiding leerde ik er kritischer over te reflecteren en bijkomende verbanden te
leggen met bijvoorbeeld wonen en economische ontwikkeling. De groepswerken waarbij
je samenwerkt met studenten met een compleet andere achtergrond vond ik bij
momenten zeer uitdagend, maar ook erg verrijkend. Wat mij het meeste aanspreekt in
deze opleiding is de zeer stevige theoretische basis die je vervolgens in de studio's en
Bijzondere Vraagstukken tracht te vertalen naar de praktijk. Vanaf september start ik
terug als beleidsmedewerker bij de Fietsersbond, en ik ben zeker dat de extra kennis,
ervaring en mijn veel bredere blik daar goed gaat kunnen renderen. Wat de toekomst
verder zal brengen weet ik uiteraard niet, maar het staat wel vast dat stedenbouw en
ruimtelijke planning er een centrale rol in zal spelen."

