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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Το χuριο θέμα της εργασιας €ιναι η μελέτη περιπτωσης της Βελγικης πόλης Lou"ain-la
neu\'e. Η εν λόγω πόλη αποτελεί ((νέα πόλψ ,έΧΕΙ ηλιχια μόλις τριάντα χρόνια ενω

σχεδιάσθηκε και δημιοuργηθψ:ε εξαρχής στον uπαιθρο χώρο της γαλ/όφωνης ΒΕλγικής

επαρχίας (Brabant WaUoon). Παρόλο πο\) τα γΕνιχα της χαρακτηριστικά την

εντάσσο!)') στην κατηγορια των νέων π6λεων, όπως αυτές είναι γνωστές από την θεωρία,

ταuτόχρονα κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της την μ€τατρέπoιιν σε ένα ιδι6μορφο

αξιοσημείωτο και μοναδιχ6 σχεδόν, τέτοιοΙ) runou, παράδειγμα νέας πόλης στον

ευρωπα"ιχό χώρο. .Στάχος της ερειινητιχής cωτης εργασίας ειναι καταρχήν να

naQouotciOEt και τα κάνει γνωστό το μοντέλο αυτό νέας πόλης στο κοινό και κατά

δείιτερο λόγο, αναλίιοντας το, να χρησιμοποιήσει και να απομονωσει στοιχεία από την

Βελγική προσέγγιση σχεδιασμοί! στα οποία οφείλεται η ανάπτuξη της και ενδεχομένως

μποροuν να αξιοποιηθοuν ως εργαλεία ανάπτυξης και σε άλ/ες παρόμοιες περιπτωσεις.

ABSTRACT

The I11ain subject of \votk is the study of tI1e case study of a BcIgian city "I~ouyain-Ia

Neuye". The city ίη question constitutes a "nc\v city" and it hardIy I1as tI1irty years of
age, \vhiIc it \vas drawn and Cl'cated ίη the countryside space of tI1C French speak.ing
rcgion of :BeIgiuι11, at tI1e province :Btabant \VaIIoon Evcn if ίι is ίncΙuded by its
ci1aracteristics ίn tI1e category of nc\v citics, as tI1ese are acquaίntances from tI1C tI1eory,
sU11uItaneoLlsIy its certain particuiar chatacteristics ωτη ίι ίn onc rcmarkabIe and aII110st
uniquc case of ne\y city ίη the European spacc. Objcccivc of this inquiring \vork is firstIy
the ptesentation of tI1e l110del ίn ordcr to gct kno\v to tl1e public, and tl1cn by analyzing
ίι, the ροίηι is to isoIate soιne spccial eletnents froιn tl1c :BcIgian approach of planning ίn

\VI1iCI1 is o\ved l1er gro\vtl1 and tl1ey can potclltially be developed as tooIs of
developtnent ίn otl1er sitnilar cascs.
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Εισαγωγή: «Η πόλYj ΤYjς LLN και Yj σχέσYj ΤYjς με το χώρο

και ΤYjν θεωρία»

ΊΌ παρακάτω κείμενο αποτελεί διπλωματική εργασια ΠΟΙJ εκπονήθηΚΕ κατά την

αχαδημα'ι"χή χρονιά 2003-2004.Το κίιριο θέμα της Εργασίας Είναι η μΕλέτη περίπτωσης της

Βελγικής πόλης Louvain-la-neuvc. Η εν λόγω πόλη αποτελεί «νέα πόλψ ,έχει ηλικία μόλις

τριάντα χρόνια ενώ σχεδιάσθηκε και δημιοuργήθηκε εξαρχής στον ίιπαιθρο χώρο της

γαλλόφωνης Βελγικής επαρχιας (Brabant \Xlalloon). Παρόλο που τα γενικά της

χαρακτηριστικά την Εντάσσουν στην κατηγορία των νέων πόλεων, όπως αuτές είναι

γνωστές από την θεωρία, ταuτόχροvα κάποια ιδιαιτερα χαρακτηριστικά της την

μετατρεποuv σε ένα ιδιόμορφο αξιοσημείωτο και μοναδικό σχεδόν 1 , τέτοιοι; τιJΠΟIJ,

παράδΕιγμα νέας πόλης στον ευρωπα'ικό χώρο. ~τόχoς της ερειινητικής αιιτής εργασίας

είναι καταρχήν να παροιισιάσει και τα κάνει γνωστό το μοντέλο αυτό νέας πόλης στο κοινό

και κατά δείιτερο λόγο, αναλίιοντας το, να χρησιμοποιήσει και να απομονωσει στοιχι;ία

από την Βι;λγική προσέγγιση σχεδιασμοίι στα οποία οφι;ίλι;ταιη ανάπτυξητης και

ι;νδεχομένως μποροίιν να αξιοποιηθοίιν ως εργαλεία ανάπτυξης και σε άλλες παρόμοιες

περιπτωσεις.

Η ι;ργασία ι;ίναι παράλληλα περιγραφική και ερευνητική. Για να γίνει κατανοητό το

περιβάλλον ο χαρακτήρας και ο ι;υρίιτι;ρος χωρος της πόλης εξετάζεται αρχικά η

ευρίιτερη κατηγορία και ο θεσμός των νέων πόλι;ων αα/ κιιρίως η σχέση της ιιπό μελέτη

περίπτωσης μι; τις προηγοίιμενι;ς. Φαίνεται πως η πόλη της louvain-la-neuve αποτελι;ί

μία «νέα πόλψ με ιδιαίτερα χαρακτηριστικάποιι δεν αντιπροσωπείιειτην ειιρίιτερη, κατά

την θεωρία, κατηγορία των νέων πόλεων. Πριν παροιισιαστειτο μοντέλο διάρθρωσηςτων

δραστηριοτήτων και διοικησης της πόλης καθώς και ο ρόλος ποιι παίζει η ίιπαρξη τοιι

πανεπιστημίοιι σε αιιτήν, γίνεται αναφορά στην ευρίιτερη γεωγραφια τοιι Βελγίοιι. ~την

σιινέχεια παρουσιάζονται τα κοινωνικά και δημογραφικά χαρακτηριστικά της χωρας και

της περιφέρειας στην οποία βρίσκι;ται η πόλη της louvatn-la-neuvc, αλλά και ειιρίιτερα

ιστορικά στοιχεία ποιι σιιμβάλλουνστην καλίιτερη κατανόηση της μελέτης περίπτωσηςκαι

τους λόγοιις που οδήγησαν στην δημιουργία της.

Έμφαση δίνεται στο Βελγικό σίιστημα σχι;διασμοίι στο οποίο εντάσσεται αα/ και

το οποίο αντιπροσωπείιει, ι;ν μέρει, αιιτή η οργανωμένη και απόλιιτα σχεδιασμένη

πρωτοβοιιλία για την δημιοιιργία μίας νέας πόλης στο γαλλόφωνο έδαφος. Λόγος
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δημιοuργίας της πόλης ήταν πρωτίστως να στεγάσει τις ανάγκες το!) εκδιωγμένο!)

γαλλόφωνοι> πανεπιστημίο!) από το φλαμανδόφωνο έδαφος κατά την δεκαετία το!) εξήντα.

Η παροuσίαση και ανάλuση της γαλλόφωνης περιφέρειας της Wallonie και των

χαρακτηριστικών της αλλά και της επαρχίας της Braband Walloon, κρίνεται απαραίτητη

καθώς στο δεύτερο μέρος της εργασίας παροuσιάζονται κάποια σuμπεράσματα ποι>

αφορούν ΚUΡίως στην οικονομική αλλά και κοινωνική πρόοδο της επαρχίας αλλά και σε

μεγαλύτερη κλίμακα της περιφέρειας, η οποία φαίνεται να οφείλεται εν μέρει και στην

δημΙΟ1jργία και ανάπτuξη της Louvain-la-neuve. Είναι απαραίτητη η ανάλuση των

οικονομικών χαρακτηριστικών ΠΟι> οδήγησαν την εuρύτερη περιοχή να γνωρίσει μία

οικονομική άνθιση τέτοια, πο!) δεν στηριζόταν σε βιομηχανικούς παράγοντες ή

παράγοντες μετανάστεuσης όπως σιινηθιζόταν στο παρελθόν, αλλά στην εφαρμογή της

θεωρίας στην πράξη και την δημιοuργία ενός αποδοτικού περιβάλλοντος σuνεργασιών

μεταξύ εκπαίδεuσης, κατοικίας και παραγωγής.

Η εργασία περιλαμβάνει και την σε βάθος ανάλuση των χαρακτηριστικών της,

κοινωνικών, οικονομικών, αλλά και πολεοδομικών. Το πολεοδομικό μοντέλο αναλύεται

πλήρως καθώς επίσης διαγ.ρίνονται τα καινοτόμα t01j στοιχεία, εφόσον όμως πρώτα μέσα

από την ιστορική αναδρομή διαφαίνονται οι λόγοι δημΙΟ1jργίας της καθώς και το

χρονικό. Τα καινοτόμα στοιχεία t01j μοντέλΟ1j ποι> φαίνεται να αποτέλεσαν ισχuρή βάση

για την εξέλιξη τ/ς πόλης αλλά και την ανάπτuξη της αναλύονται σε βάθος και στην

σuνέχεια φαίνεται πώς αποτελούν σταθερές μεταβλητές ποι> επηρεάζοuν θετικά της

ανάΠΤ1jξη μίας νέας πόλης.

Το δεύτερο μέρος της διπλωματικής εργασίας έχει κuρίως χαρακτήρα

σuμπερασματικό και ερεuνητικό. Αναλύει'

Η ανάλuση των σιιμπερασμάτων γίνεται σε τρεις άξονες, ο πρώτος αφορά στις

επιπτώσεις και τα αποτελέσματα από α1jτήν την πρωτοβΟ1jλία στον εUΡύτερo χώρο, αλλά

και το ίδιο το περιβά.λ/ον της πόλης. Ο δεύτερος άξονας αφορά στΟ1jς παράγοντες ΠΟ1j

σuνέβαΜ.αν στην ανάπτυξη της ίδιας της Πόλης. Αναλύεται ο τρόπος με τον οποίο τον

απόλuτα ρuθμισμένο περιβά.λ/ον και έτσι όπως α1jτό έχει διαμορφωθεί τριάντα χρόνια

μετά την δημΙΟ1jργία t01j επιδρά στο χρήστη t01j από πλε1jράς λειτοuργικότητας,

ψ1jχολογίας αλ/.ά και ικανοποίησης από την χρήση τou. Εντοπίζονται τα πιθανά κατά τον

μελετητή αρνητικά σημεία ΠΟ1j μπορούν να επανεξεταστούν. Επίσης αναλύεται η

βιωσιμότητα της Πόλης αλλά και αν η οικονομική t01j απόδοση είναι τέτοια ώστε να
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μπορεί να. στηρίξει τις απαιτοuμενες μελέτες και την διαρκή μελέτη το!) , πο!) είναι

απαραίτητη για την σuνεχή βελτίωση το!) περιβάλλοντος της Πόλης.. Στο κεφάλαιο αυτό

απομονώνονταιεπίσης οι παράγοντεςαλλά και οι συνεργασίεςπα!) φαίνεται να αποτελούν

την βάση για την σωστή αναπτuζη μίας νέας πόλης όπως αυτή το!) βελγικοι)

παραδείγματος. Οι μεταβλητές των οποίων η ανάπτυξη μίας νέας πόλης είναι σuναρτηση

παροuσιαζονται με τρόπο τέτοιο ώστε να αποτελέσουν μάθημα και uλικό που μπορεί να

αξιοποιηθεί και ενδεχομένως

Ο τρίτος άξονας αφορά στην cxvιxλuCίf) των γενικών συμπερασμάτωναλλά και στα

σημεία πα!) μπορεί να sκμεταλ/εuτεί κανείς από το Βελγικό παράδειγμα σχεδιασμού και

την δημιοuργία μίας νέας πόλης γενικότερα να χρησιμοποιηθείακόμα και στον ελληνικό

χώρο ως αναπτυξιακόεργαλείο.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10: « Η σχέση μετιχςό νέων πόλεων κιχ, της

LLN-O χιxριxκτ~ριxςτης πόλης»

Η πόλη της LLN δημιουργήθηκεκατα την περίοδο 1968-1979 και η κατασκευή τ/ς έγινε με

την απόλuτη τήρηση ενός στρατηγικoLι σχεδίου που οuvτάχθηκε από την ομάδα μελέτης της,

η οποία αποτελοόταν από μέλη βασικοι) επιστημονικοό πυρήνα του πανεπιστημίοι; της

Λουβαίνης (UCL). Όπως θα δοόμε παρακάτω, οι πολιτικές και κοινωνικές διαταραχές στο

Βέλγιο κατά την δεκαετία του 70 οδήγησαν στ/ν μεγέθυνση του ρήγματος μεταξίι των δόα

διαφορετικών κοινοΤήτων που ζοόσαν εκεί , των γαλ/όφωνων και των ολλο:νδόφωνων. Το

ρήγμα αuτό αποτέλεσε τον βασικό λόγο δημιουργίας της νέας αυτής πόλης, με τον εκδιωγμό

τοl) γαλλόφωνου τμήματος του δίγλωσσου πανεπιστημίου το\) UCL.

Ο τότε γενικός διεuθuvτής το\) γαλ/όφωνου μισοίι tou πανεπιστημίοu, Miche! Woitrin.,

πρότεινε την λόση CIutoίI tou επείγοντος κοινωνικοό και πολιτικοί> προβλήματος (βλ.

Κεφάλαιο 3β) με την μετεγκαταστασηtou πανεπιστημίοuσε ένα χώρο nou θα δημιοuργοuταν

εκ νέοu και θα αποτελοί>σε μία νέα πόλη της οποίας η καρδια και ο δημιοuργός θα ήταν το

ίδιο το πανεπιστήμιο και nou με την παροδο tou χρόνοu θα γινόταν αuτόνομη και ανεξαρτητη

από αuτό.

Η πόλη, η οποία μελετήθηκε για περίποu μία δεκαετία και της οποίας η μελέτη

διεξαγεται σuνεχώς ακόμη και σήμερα unaQXEl στο κεντρικό Βέλγιο και παροuσιαζει πληθώρα

κοινών σημείων με τις «νέες πόλεΙ9> όπως τις γνωρίζοuμε από την θεωρία. Το βασικότερο από

αuτά εΙναι η κατασκεuή της με την πιστή τήρηση ενός πολεοδομικοό σχεδίοu nou είχε

σuνταχΟεί εξ αρχής και είχε βασιστεί στις αρχές της αειφορίας και της βιωσιμότητας, ιχλλα και

σε θεωρίες μακροχρόνιοu και διαρκοός σχεδιασμοί> tou χώροu και των λειτοuργιών.Άλλωστε

κατα τον MERLIN και CHOAY, nou έχοuν προσεγγίσει τοuς πολεοδομικοί>ς και

χωροταξικοός όροuς, με τον όρο «νέες πόλεΙ9) εννοοί>με τις πόλεις αuτές nou είναι απτήν αρχή

και εξ ολοκλήροu, σχεδιασμένες και των οποίων η δημιοuργία αποφασίστηκε από καποιον

δημόσιο οργανισμό ή από καποια βαθμίδα διοίκησης στα πλαίσια καποιας πολιτικής

διαχείρισης της περιφέρειας ή rou uπαιθροu χώροu.

ΕΙναι γεγονός πως για να εξετασει κανείς το φαινόμενο των νέων πόλεων σε βαΟος

πρέπει να ανατρέξει στην παγκόσμια ιστορία της πόλης και της πολεοδομίας από την

αρχαιότητα έως σήμερα. Το φαινόμενο αuτό δεν χαρακτηρίζει μία σuγκεκριμένη εποχή

καθώς εκδηλώθηκε σε διαψορες περιόδοuς στο παρελθόν, παροδικα α.λΜ και με διαφορετική

ένταση και μορφή καθε φορά.
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ΟΙ <<νέες πόλεΙ9> απαρτίζοuν ένα αξιοσημείωτο κομμάτι rou σuνόλοu των πόλεων ποu

έχοuν κατά καιροός μελετηθεΙ Σε αuτές μπορεί κανείς να σuναντήσει μοντέλα ποu γνώρισαν

ιδιαίτερη επιτuχία , ή παταγώδη αποτuχία, αλλά και μέσες καταστάσεις πόλεων ποu uπάρχοuν

ακόμα και αποτελοόν δημοφιλή αστικά περιβάλλοντα. Τέτοια παραδείγματα σuναντάμε στην

παψόσμια ιστορία της πολεοδομίας, από την αρχαιότητα με πόλεις όπως η Νάπολη, οι

Βερσαλλίες στοuς μέσοuς χρόνοuς ή ακόμα και άλλα παραδείγματα nou σuναντάμε στην

σύγχρονη παγκόσμια ιστορία της πόλης και της πολεοδομίας. (Mel:lin Ρ, Choay F, 2000)

Θα ήταν απαραίτητο να αναφερθούν σuνοπτικά άλλα φαινόμενα τα οποία εξώθησαν ή

επηρέασαν έμμεσα την δημιοuργία <<νέων πόλεων» ανά τον κόσμο, όπως π.χ. το φαινόμενο του

αποικισμοό, των επαναστάσεων αλλά ακόμα και οι έντονες κυρίως οικονομικές

μεταναστείΙσεις. Η βιομηχανική επανάσταση αα/ και η οικονομική κρίσης που επακολούθησε

αυτής σε πολλές χώρες της Εuρώπης, εξώθησαν τον πληθυσμό να μεταναστεύσει με άμεσες

συνέπειες την αόξηση των αναψών για στέγαση. Έτσι και εφόσον η δημιουργία μίας «νέας

πόλη9> μπορεί να προκόψει από πληθώρα κοινωνικών και μη φαινομένων, θα μπορούσαμε να

τις διαχωρίσοuμε σε μία σειρά υποκατηγοριών (<νέων πόλεων» ποu διαφοροποιούνται μεταξύ

τοuς, είτε γιατί διαφέροuν οι λόγοι δημιουργίας τοuς, είτε γιατί διαφέροuν μορφολογικά,

διοικητικά, κλπ.

Εικόνα Ι. Ι :«.1-1 πόλη της Mourenx στη Νότια Γαλλία.

περιοχώνβιομηχανικών

ακόμα και πάνω σε πηγές

φuσικών πόρων όπως οι

company towns rou Καναδά.

ι. \" νέες πόλεις που-,
δημιουργήθηκαν εκτός

αστικοποιημένων

περιοχών, είτε σ<α όρια

Παρόλα αuτά σε μία προσπάθεια διαχωρισμοό αυτών σε κατηγορίες φαίνεται πως οι

«νέες πόλεΙ9> διαχωρίζονται αρχικά σης σύγχρονες και στις παλαιότερες νέες πόλεις, όποu οι

πρώτες και διαφοροποιοόνται από όλες τις uπόλοιπες. Οι σόγχρονες <<νέες πόλεις» λοιπόν

διαχωρίζονται σε τέσσερις βασικές

κατηγορίες:

Στην Γαλλία συναντάμε πόλεις nou να σuγκαταλέγονται σε auroή την κατηγορία όπως η

Mourenx (gaz de Lacq) που αποτελεί και το μοναδικό παράδειγμα πόλης μεσαίοu

μεγέθους..
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ΙΙ. Σε νέες πόλεις, πρωτεύοuσες ΠΟι) δημιοuργοόνται σε απομακρuσμένα σχετικά με

μεγάλες αστικές σuγκεντρώσεις, μέρη και είναι είτε αποτελέσματα εσωτερικής

πολnικής κάθε κράτοuς, είτε

αποτελέσματα αμuντικών

στρατηγικών για την ανάπτuζη

εuρύτερων περιφερειών. Τέτοια

παραδείγματα αποτελοόν, η

Washington DC πο!)

δημιοuργήθηκεστα τέλη ΤΟι)

180u αιώνα, η Canbeaa (1920), η

Brasilia, η Islamabad και η

Abuza στην Νιγηρία.

Εικόνα 1.2: ,<Η πόλη της Canberra και πρωΤΕuοuσα της Αuστραλlα9)

ΠΙ Η Τρίτη κατηγορία αποτελεί τις νέες πόλεις αuτές ΠΟι) δημιοuργήθηκαν εντός ΤΟι)

αστικοό περιβάλλοντος και την εuρύτερης περιοχής μίας μητρόπολης, χωρίς να

επιδιώκοuν απαραίτητα μία χωρική σuνέχεια με την tsλEutaia. Τέτοια παραδείγματα

έχοuμε στο Λονδίνο με τις new towns, αλλά και BuTlXcl της Auov με την πόλη ~

isled'Abeau.

Εικόνα 1.3 : «Η πόλη Isle d' AbeaII

8uTlxά: της Lyon.»

IV. Η τελευταία κατηγορία νέων πόλεων αφορά πόλεις που δημιοuργήθηκαν εντός ΤΟι)

αστικοό περιβάλλοντος και την ευρότερης περιοχής μίας μητρόπολης, έχοντας μία

χωρική σuνέχεια με την tελEutaia. Αυτοό του τόπο!) οι πόλεις έχοuν ως κόριο στόχο

να δομήσοuν και να αναπτuζοuν τις βάσεις πάνω στις οποίες θα αναπτuχθoόν τα

μελλοντικά προάστια της μητρόπολης. ΤέτοιοΙ) τόπο!) πόλεις έχοuν αποτελέσει

σuνοικίες πο!) αναπτόχθηκαν γόρω από Σοιιηδικές, Ολλανδικές πόλεις μεγάλοΙ)

μεγέθοιις. Στην κατηγορία αuτή συγκαταλέγονται και οι νέες πόλεις δορuφόροι το!)

Παρισιού. (MerlinP, Choay F, 2000)
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Η μελέτη περίπτωσης και θέμα της παροίισας εργασίας δεν ανήκει σε καμία από τις

παραπάνω ευρίιτερες κατηγορίες καθώς είναι, όπως προα.ναφέρθηκε, σχεδόν μοναδική στο

είδος της! και διαφέρουν κατά πολύ οι λόγοι δημιουργίας της αλλά και το διοικητικό της

σύστημα από τις υπόλοιπες, έτσι ώστε να δημιουργεί μία ξεχωριστή κατηγορία. Η

διαφοροποίηση της αυτή φυσικά δεν την αποκλείει από την ευρίιτερη κατηγορία των «νέων

πόλεων». Και αυτό μπορεί να το υποστηρίξει κανείς συγκρίνοντας τα χαρακτηριστικά της υπό

μελέτη Πόλης με των υπολοίπων όπως αυτά αποτυπώνονται στην θεωρία.

Ι. Συσχετισμ.ός ΤΙ1ς LLN κιχι των σύγΧQονων«νέων πόλεων)) βciσει των

ΧC'tQΙΧΚΤΙ1Qισttκώντους.

Το μέγεθος των σίιγχρονων νέων πόλεων, αποτελεί βασικό χαρακτηριστικότους καθώς είναι

κάτι που ορίζεται εξαρχής και αυτό κυμαίνεται από μερικές χιλιάδες κατοίκους {villes

minieres canadiennes) έως περίπου και ένα εκατομμίιριο για κάποιες νέες πρωτεύουσες ή για

νέες βιομηχανικές πόλεις (Norosibink), σε πoΛU σπάνιες όμως περιπτώσεις. Παλιότερα το

ιδανικό μέγεθος των κηπουπόλεων του Howard κυμαινόταναπό 20.000 έως 60.000 κάτοικους.

Χαρακτηριστικό ιστορικά είναι, ότι οι τάσεις κατά την δεκαετία 1965-1975 ήταν για τις νέες

πόλεις στις Κάτω χώρες, την λΥΥλία, Γαλλία και Σουηδία να σχεδιάζονται για να φιλοξενοίιν

από 50.000 αρχικά και1Ο0.000 κατοίκους, αργότερα έως και 500.000 κάτοικους σε ορισμένες

περιπτώσεις.

Η LLN σχεδιάστηκε με στόχο τους 50.000 κάτοικους το 1980 κάτι που

αναθεωρήθηκε από την ομάδα μελέτης της ( βλ κεφ. 3c) και επαναπροσδιορίστηκε στους

30.000 με στόχο την καΛUτερη ποιότητα ζωής. Έτσι το μέγεθός της σήμερα είναι περίπου

στους 28.000 μόνιμους κάτοικους αλλά και η συνολική εικόνα κατανομής του πληθυσμοίι

όπως θα αναλυθεί στο τρίτο κεφάλαιο αντιπροσωπεύει μία σύγχρονη νέα πόλη μικροίι

μεγέθους.

Βασικό συχνά χαρακτηριστικό αυτής της κατηγορίας πόλεων είναι ο διαχωρισμός

ζωνών (Ζοnίng),η αλλιώς ζωνοποίηση, ξεχωριστές για κάθε δραστηριότητα /λειτουργία που

να γίνεται ιδιαίτερα αντιληπτός από τον χρήστη. Ο διαχωρισμός των περιοχών κατοικίας, των

συνοικιών, με το κέντρο και τις υπόλοιπες λειτουργίες, κάτι που αντιπροσωπείιει πλήρως τον

δομημένο χώρο της LLN, εντείνει συχνά τον αυστηρό και προκαθορισμένο συνήθως

χαρακτήρα της πλειοψηφίας των σχεδιασμένωνπόλεων. Στην υπό μελέτη περίπτωση παρόλο

που οι χρήσεις επιτρέπονται στο σίινολο τους, σε κάθε περιοχή, η ρίιθμιση και κατασκευή των

υποδομών εξ' αρχής είναι τέτοια που εντείνει την αίσθηση του zoning κατά μήκος του αστικοίι

ιστού.
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Εικόνα 1.4: (J-I πόλη Louvain-la-neuve στο Βέλγιο,»

Το κέντρο παίζει έναν «πολυλειτουργιχό})ρόλο καθώς σχεδιάζεται συνήθως έτσι ώστε

να φιλοξενεί το εμπορικό κέντρο, διάφορες υπηρεσίες και γενικότερα υπηρεσίες διοίκησης.

γραφεία και δραστηριότητεςελείιθερου χρόνου.

Στην πόλη της LLN το κέντρο έχει πολυλειτουργικόχαρακτήρα μεν αλλά φιλοξενεί

και μία δραστηριότητα η οποία δεν σuναντάται συχνά στις νέες πόλεις και η οποία την

διαφοροποιείσημαντικά από την ευρίιτερη κατηγορία. Η εκπαίδευση λοιπόν. πο\) παραπέμΠΕΙ

(Ποuς λόγοuς δημιοuργίας της 3,αποτελεί μία δραστηριότητα η οποία βρίσκεται BtιXxutY) σε

όλον τον αστικό ιστό με μία μικρή ένταση στο κέντρο του. Η εχπαίδεuση και ιδιαίτερα η

πανεπιστημιακέςεγκαταστάσειςσης σuγχρονες νέες πόλεις έχουν την τ&:ση να χωροθετοόνται

εξαρχής εκτός ΤΟι) αστικοό Ι010ό και να μην axoλouOouv το μοντέλο ορισμένων

παραδοσιακώνπόλεων ΠΟι) έχουν τα πανεπιστήμιαστο κέντρο της πόλης. Η υπό μελέτη πόλη

διαφοροποιείται στο σημείο αυτό καΟώς αρχικός στόχος του σχεδιασμοό της ήταν να

συνδu&:σει την παραδοσιακή μορφή της πόλης- από την οποία εκδιώχθηκε -με τις σUγχρονες

uποδομέςκαι τα πρότuπα των «νέων πόλεων».

Η πόλη της LLN παροuσι&:ζει επίσης κοιν&: σημεία με τις νέες πόλεις όσον αφορά:

στην χρημιχτοδότηση αuτών αλλιΧ και την διαχείριση τοuς. Η Ι010ρία των (~νέων

πόλεων})φανερώνειτοuς τρόποuς κιχι τα μέσα με τα οποία αuτές έχοuν χρηματοδοτηθείκιχτ&:

καιροός και αν&: περίπτωση • καθώς κιχι τους πιΟανοUς τρόποuς διαχείρισης τους. Η

πρωτοβουλία για να αποφασιστεί η δημιοuργία μίας νέας πόλης προέρχεται κυρίως από

δημόσιοuς αλλιΧ και κ&:ποιες φορές από ιδιωτικοUς φορείς. Η εμπειρία από την δημιοuργία
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νέων πόλεων παγκοσμίως έχει αποδείξει πως ο ιδιωτικός τομέας και συγκεκριμένα οι

επενδίισεις από ιδιωτικές επιχειρήσεις, μπορούν κάλλιστα να αποτελέσουν εφαλτήριο για την

δημιουργία μίας πόλης. Παραδείγματα αυτού του τύπου αποτελούν οι νέες αμερικάνικες

κοινότητες του '60-'70, όπως και διάφορες περιπτώσεις πόλεων των οποίων η δημιουργία

οφείλεται σε κοινωνικούς και όχι κερδοσκοπικούς λόγους. Τέτοια παραδείγματα συναντάμε

και στον ελλαδικό χώρο με την ίδρυση κοινοτήτων και την ανέγερση κτηρίων για στέγαση από

τον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας. Στην Ευρώπη (Κiven1ahό, Φιλανδία) και στον διεθνή

χώρο τέτοιες πρωτοβουλίες εργατικής κατοικίας φαίνεται να είναι σε μεγαλίιτερο βαθμό

οργανωμένες καθώς σχεδιάζονται με τρόπο τέτοιο ώστε να παρουσιάζουν μία σχετική

αυτονομία και αυτάρκεια υπηρεσιών και παροχών γενικότερα. (εικόνα από ΟΕΚ) (Remy J,
2004)

Η πόλη της LLN αποτελεί περισσότερο ιδιωτική πρωτοβουλία η οποία όμως

υποστηρίχθηκε από την κεντρική διοίκηση της χώρας αλλά και την τοπική κοινωνία στην

συνέχεια. Γενικότερα πρέπει να αναφερθεί ότι τοπικές πρωτοβουλίες συναντώνται λιγότερο

συχνά και αφορούν στην ανακαίνιση μεταπολεμικών συνοικιών ή ακόμα και ανάπλαση

περιοχών μετά από φυσικές

καταστροφές ή πολέμους.

Κρατικές πρωτοβουλίες

συναντάμε επίσης σπάνια

καθώς το βασικότερο

παράδειγμα είναι η

περίπτωση της μεγάλης

Βρετανίας, της Γαλλiας aJJ..ά

και παραδείγματα

δημιουργίας πόλεων που

προορίζονται για

μητροπολιτικάκέντρα ή πρωτείιουσεςόπως η Brasilia και η Washington.

Εικόνα 1.5,6: {J-I πόλη Brasilia στην Bραζιλiα.»
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Ι συλαΚ(Ι,",:η Ι Ια\,l1Ίιωtα

-

Η χρηματοδότηση των νέων πόλεων δεν ακολοuθεί κάποιοuς συγκεκριμένouς

μηχανισμοός, σJJ.,.ti εξαρτάται

κuρίως από το φορέα nOu προωθεί

την πόλη αλλά και τοuς λόγοuς

δημιοuργίας της. Ανά τον κόσμο

παρατηρούνται διάφοροι τρόποι

αντιμετώπισης τοu ζητήματος της

χρηματοδότησης. Στις ΗΠΑ η

χρηματοδότηση είναι κuρίως

ιδιωτική όπως και η πρωτοβοuλlα

ενώ σης βόρειες χώρες της

Εuρώπης οι νέες πόλεις σuχνά δεν

επωφελούνται από κανενός είδοuς

ιδιωτικοός πόρους.

Εικόνα. 1.7: <<Η WashίngtonD.C. στις ΗΠΑ.»

Τα παραδείγματα της Γαλλίας και της Μεγάλης Βρετανίας έχοuν να επιδείξοuν

νομοθετικές ρuθμίσεις τέτοιες nou κατοχόρωσαν την χρηματοδότηση τέτοιων έργων. Στην

δεότερη το ψήφισμα τοu 1946 «New towns ac( )} προβλέπει την χρηματοδότηση των νέων

πόλεων με ένα σuγκεκριμένο ποσό για κάθε χρόνο και για διάρκεια 60 ετών εάν αuτή είναι

απαραίτητη. Στην Γαλλία το σύστημα είναι παρεμφερές και οι νέες πόλεις επωφελοόνται από

πλεονεκτήματαόπως αγορά κοινωνικού εξοπλισμού από το κράτος, δωρεές καθώς και αγορά

των εδαφών από το ίδιο το κράτος με απαλλοτριώσεις.(Merlin Ρ, Choay F, 2000)

Το Βέλγιο έχει να επιδείξει τρόποuς χρηματοδότησης πλησιέστεροuς στο γώλικό

παράδειγμα, όσον αφορά τοuλάχιστον στην δημιουργία της LLN. Στην σuγκεκριμένη

περίπτωση όπως αναλύεται πλήρως στο κεφάλαιο 3, η αγορά των εδαφών για την ανέγερση της

πόλης έγινε από τους πόροuς τοu πανεπιστημίου συνδυαζόμενους με κάποιες ιδιαίτερες

νομοθετικές ρuθμίσεις που έγιναν έτσι ώστε να δοθεί και κρατική χρηματοδότηση. Η

αποτελεσματικήσυνεργασία μεταξύ ιδιωτικού (UCL) και δημοσίου τομέα είναι αξιοσημείωτη

καθώς κανένας από τοuς δίιο δεν διεκδίκησε απόλυτα την διαχείριση της πόλης και ιδιαίτερα η

κεντρική εξουσία. Σε αυτό το σημείο είναι καλό να αναφερθεί πως ένα μέρος της

χρηματοδότησης εξασφαλίστηκε από ιδιωτικές επενδύσεις-SΡοnSΟr1ng που έγιναν εκ των

προτέρων στα επιστημονικά πάρκα που προέβλεπε να δημιουργήσει περιμετρικά της πόλης, η

διοικητική αρχή-το πανεπιστήμιο, όπως και στις κόριες υποδομές. (Deprez Β, 1997)
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ΙΙ. Σχέση μετoι~ό εκποιιδεοτικijς δeοιστΧleιόΤχlτοις-Ποινεπιστχlμίοο κοιι

πόλχl" Ποιeοιδείγμοιτοι

Η ενσωμάτωση ΤΟι.) πανεπισtημίoI.) και των εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων ΤΟ1) στην πόλη

ανέκαθεν αποτελοί>σε θέμα σuζήτησης και διαφωνίας μεταξό τοπικών cωτοδΙΟlκήσεων και

πανεπιστημίοu. Οι δραστηριότητες των πανεπιστημίων, ο πληθυσμός πα!) !Χuτά σuγκεντρώνοuv

- εκεί ΠΟΙ.) είναι εγκατεστημένα καθώς και οι οικονομίες κλίμακας που δημιουργούν έχουν

εξεταστεί σε βάθος καθώς ήταν απαραίτητο να βρεθεί μία λύση συμβίωσης και συνύπαρξης

μεταζι:. πόλης και πανεπιστημίου. ΤΟ ζήτημα αυτό αποτελεί σε πολ/ές περιπτώσεις θέμα

σuζήτησης έως σήμερα καθώς κάθε πόλη έχει τα δικά. της ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και δεν

μπορεί είικολα να αντιμετωπίσει το πανεπιστήμιο ως μία καθημερινή δραστηριότητα, με

θετικές επιπτώσειζ, που απλά φιλοξενεί εντός των διοικητικών ορίων της.

Η ασυμφωνία και δυσκολία συνίιπαρξης πανεπιστημίου και πόλης έχει αρκετές φορές

οδηγήσει στην δημιουργία πανεπιστημιουπόλεων ή campus , έτσι ώστε εντός των τελευταίων

να δημιουργοίινται μικρές κοινωνίες με αυτάρκεια υπηρεσιών και παροχών για τους χρήστες

των πανεπιστημιακών δραστηριοτήτων και να αποφείιγονται πιθανές συγκροίισεις μεταξίι

τοπικής κοινωνίας και πανεπιστημιακής κοινότητας. Άλλωστε όπως αναφέρθηκε παραπάνω σε

αρκετές χώρες τα πανεπιστήμια αποτελοίιν ανεξάρτητους οικονομικοίις οργανισμοίις και

μποροίιν πιθανά να λειτουργήσουν ως χρηματοδότες δημιουργίας νέων πόλεων που να

εμπεριέχουν ως κίιρια δραστηριότητα τους το ίδιο το πανεπιστήμιο.

Η παγκόσμια εμπειρία αποδεικνίιει πως ενώ το πανεπιστήμιο συνήθως έχει θετικά

αποτελέσματα στην ανάπτυξη μίας πόλης αuτό δεν γίνεται είικολιχ αντιληπτό από την εκάστοτε

τοπική κοινωνία. ΤΟ παράδειγμα του Cambήdge , όπου οι πανεπιστημιακές εγκα:ταστάσεις

βρίσκονται σε κεντρικό σημείο της πόλης μεν και ότι το ίδιο το πανεπιστήμιο έχει ως σήμερα

αποτελέσει τον βασικό σuντονιστή χωρικοίι προγραμματισμοίι της ευρίιτερης περιοχής και

συνεπώς έχει φροντίσει να διατηρήσει τις εγκαταστάσεις τou στην καρδιά της πόλης όπου ήταν

ανέκαθεν, είναι αντιπροσωπευτικό. Η δημιουργία 25.000 θέσεων εργασίας στα επιστημονικά

πάρκα του ίδιοΙ.) του πανεπιστημίου,έχουν σuμβάλει στην εuρίιτερη ανάπτυξη της περιοχής και

στην δημιουργία οικονομιών κλίμακας. (Merlin Ρ, Choay F, 2000)

Το ευρωπαϊκό παράδειγμα από την σuσχέτιση πανεπιστημίοΙ.) και πόλης δεν είναι τόσο

αισιόδοξο καθώς οι εξεγέρσεις τou 1968, εντός των πανεπιστημίων, στην Γαλ/ία αποτέλεσε

κακό παράδειγμα και ενέτεινε τις σχέσεις κοινωνίας πανεπιστημίου. Οι αλλαγές στο πολιτικό

σίιστημα του 1980 επέτρεψαν στις διαχειριστικές αρχές της Γαλλίας να εκτιμήσουν την
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σuμβολή της όπαρξης πανεπιστημίοΙ) σε μία πόλη, στον πληθuσμό αλλά και την τοπικη

οικονομία.

Ο όρος« campus }) εν μέρει σuσχετίζει το πανεπιστήμιο με τις δραστηριότητες ΠΟι) το

uποστηρίζοuν και είναι απαραίτητες για την λειτοuργία τou. Τα «campus}) μας είναι ιδιαίτερα

γνωστά από αμερικάνικα παραδείγματα cPrinceton) καθώc οι ΗΠΑ αποτέλεσαν το έδαφος

στο οποίο γεννήθηκε ο θεσμός αuτός κατά το τέλος του 1800 αιώνα. Ο θεσμός αυτός προωθεί

την απομάκρuνση των πανεπιστ/μιακών εγκαταστάσεων από την πόλη καθώς σuνήθως τα

«campuseS}) τείνοuν να χωροθετοόνται περιφερειακά των πόλεων και δεν χρησιμοποιοόν τις

κεντρικές λειτουργίες των πλησιέστερων οικισμών. Τα campuses αποσκοποόν στην δημιοuργία

κτιριακών σuγκροτημάτων ΠΟι) να σuνδuάζουν πανεπιστημιακές χρήσεις, κατοικία και

δραστηριότητεςΠΟι) να στηρίζοuν την πανεπιστημιακή κοινότητα. (Merlin ρ, Choay F, 2000)

Το αμερικάνικο λοιπόν μοντέλο απομονώνει το πανεπιστήμιο από την πόλη και

ενδεχομένως δεν δίνει στην δεότερη την εuκαιρία να επωφεληθεί από τις οικονομίες κλίμακας

ΠΟι) μποροόν να δημιοuργηθοuν από την αρμονική σuνόπαρξη των Μο. Ο θεσμός των

«campus» κατά την μεταφορά του στις ευρωπαϊκές χώρες μετατράπηκε και διαφοροποιήθηκε

καθώς έπρεπε να προσαρμοστεί στα εuρωπαϊκά δεδομένα. Κατά τ/ν δεκαετία τοΙ) .60 τα

πανεπιστήμια τ/ς Εuρώπης και γενικότερα η εκπαίδευση, με την άνθιση ΠΟι) αυτά γνώρισαν,

είχε νέες απαιτήσεις σε κτίρια και χώρους.

Εικόνα: 1.8: «Το campus του Princeton»

ΟΙ απαιτήσεις αuτές οδήγησαν στην επέκταση των πανεπιστημιακών εγκαταστάσεων και εκτός

των κέντρων των εuρωπαϊκών πόλεων που ως τότε βρίσκονταν. Έτσι χρησιμοποιήθηκε ο

θεσμός των «campus» καθώς οι επεκτάσεις των πανεπιστημίων τώρα γίνονταν σε εκτάσεις

περιφερειακά των αστικών κέντρων. Τέτοια παραδείγματα σuναντoόμε διάσπαρτα στην

Ευρώπη όπως στην Μεγάλη Βρετανία με τα Greenfield univC!sities όπως το Lancaster. Πιο
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Εικόνα 1.9: «Το campus Tou πανεπιστημίοΙ) το\)

-

ολοκληρωμένα «campus» με χαρακτήρα πλησιέστερο στο αμερικιΧνικο πρότυπο βρίσκει

κανείς στο πανεπιστήμιο του Utrccht ή ακόμα και στην Μαδρίτη στο αστρονομικό

πανεπιστήμιο.

Η απομόνωση 10IJ

πανεπιστημίου και

απομάκρuνση του από την

πόλη δεν αποτέλεσε συχνό

φαινόμενο στον ευρωπαϊκό

χώρο, όσο και στα

αμερικάνικα παραδείγματα

καθώς η ευρωπαϊκή νοοτροπία

uποστηρίζει την σuσχέτιση της

αστικής ανάπτuξης με τ/ν

ίιπαρξη του ίδιου του

πανεπιστημίοu.

Lancaster.,)

Περιπτώσεις στις οποίες να παρατ/ρείται δημιοuργία πόλης γίιρω από τις

πανεπιστημιακές εγκαταστάσεις , είναι σπάνιες. Στην Εuρώπη συναντάμε Μο τέτοια

παραδείγματα όπως της καινοίιργιας πόλης της Lille- Est, στην Γαλ/ία (Villineuve dΆscq), η

οποία πλέον χωροθετείται μεταξύ των

δύο campus του AΩJ1appes και του

Flers. όπως και η πιο σημαντική

περίπτωση της νέα πόλης της Louvaω

la-neu\'e στην Γαλλόφωνη περιφέρεια

του Βελγίου η οποΙα αναλύεται σε

βάθος στην παρούσα εργασία. (Remy J.
2004) Εικόνα 1.11: ((Το

campus ΤΟΙJ πανεπιστημίου του Utrechι.»
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111. Ο υποθετικός ορισμ.ός μ.ίας νέας κατηγορίας ΣUΎXρoνων «νέων

πόλεων~~.

Θα μπορούσε λοιπόν, για τις απαιτησεις αuτης της εργασίας, να θεωρηθεί με κάποιες

παραδοχές, μία νέα κατηγορία συγχρόνων (<νέων πόλεων), αυτών που συσχετίζονται με κάθε

τρόπο με την εκπαιδεuτικη δραστηριότητα. Στην κατηγορία αυτη μποροίιν να

συμπεριληφθοuν αρχικά τα δύο βασικά ευρωπαϊκά παραδείγματα, όποΙ) στο πρώτο το

πανεπιστήμιο προϋπάρχει στον χώρο, της πόλης (Villineuve dΆscq), αλλά. και στο δεύτερο

όπου η εγκατάσταση του πανεπιστημίοΙ) εκεί συνδυάζεται με την δημιοuργία μίας νέας πόλης

(LLN). Στην κατηγορία αυτή θα μποροίισαν να συμπεριληφθούν ορισμένα ασιατικά

παραδείγματα όπου σuσχετίζεται η ExnaiBeUOΎI με την δημιουργία νέων πόλεων, όπως επίσης

μπορούν να συμπεριληφθοuν και όλες αuτές η περιπτώσεις νέων πόλεων ποΙ) έχουν στηρίξει

μεγάλο μέρος της οικονομικής τοuς ανάπτυξης στην ίιπαρξη ή δημιουργία πανεπιστημίων εκεΙ

Αν μπορεί κανείς να θεωρήσει τα παραπάνω παραδείγματα μέλη της νέας υποθετικής

κατηγορίας ποΙ) δημιουργείται μπορεί ενδεχομένως να απομονώσει ορισμένα κοινά τοuς

χαρακτηριστικόι που συνέβαλλαν στην άνθιση τοuς.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20: «Η σχέση της με τον ευρίιτερο χώρο»

Η πόλη της Louvain-la-neuve βρίσκεται στο Βελγικό κράτος και ΣUγκ€κριμενα στην

γαλλόφωνή του περιοχή. Ως γνωστόν το Βελγικό κράτος είναι ομοσπονδιακου χαρακτήρα

και κατοικείται από Μα διαφορετικες σε χαρακτηριστικά, κοινότητες, τους Φλαμανδους

και τοl) Βαλλόνοuς.

Η γαλλόφωνη περιοχή όπου και εντοπίζοuμε την υπαρξη της νέας πόλης της

Louvain-la-neuve βρίσκεται στο κεντρικό προς νότιο μέρος της χώρας (βλ Εικόνα 5). Η

πρώτη χωρίζεται σε επαρχίες και αυτές με την σειρά τους σε δήμους. Παρακάτω

αναλυεται η γεωγραφία της χώρας καθώς χαι καποια σημαντικά στοιχεία της ιστορίας της

α),),,,ά και του διοικητικου και οικονομικου της χαρακτήρα, τα οποία πλαιοιώvοuν και

δίνουν σuμπληρωματικές απαντήσεις στην ιστορία της uπό μελέτη, βελγικής σύγχρονης

νέας πόλης.

Αναλύεται η επαρχία της Βραβάνδης (Bnlband \XΙaIJoon) η οποία φιλοξένησΕ στις

αρχές τou '70 την πόλη της Louvain-la-neu"c της οποίας η κατασκεuή ήταν απαραίτητη

για να στεγάσει τις ανάγκες το!) εκδιωγμένο!)γαλλόφωνο!) πανεπιστημίο!)από την πόλη το!)

LelIven.

λλλωστε για την ανάλuση της θα πρέπει να είναι γνωστά, εκτός από την εικόνα το!)

γύρω χώρο!) της, τα γενικότερα χαρακτηριστικά τou πολιτεύματος και τou ομοσπονδιακού

χαρακτήρα της χώρας αλλά και το!) σuστήματος χωρικού σχεδιασμού και

προγραμματισμού αuτής. ·Ετσι είναι εφικτή η διεξαγωγή σuμπερασμάτωv αλλά και η

ρεαλιστική απεικόνιση της μΕλέτης περίπτωσης.
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Ι. Η περιox~ τοιι Βελγίοιι

ί. rsvlxi στοιχε!«ΥεωΥρ«φ!«ς-στοιχε!a lστoρ!«ς

Το Βέλγιο βρίσκεται στη δuτική Εuρώπη , εντάσσεται στις Κάτω Χώρες, και auvoeeUEl με

τη Γερμανία, το δοuκάτο τοι; Λοuξεμβουργοu και τη Γαλ/ία. λποτελεί ένα μικρό

ομοσπονδιακό κράτος το οποίο μετράει μόλις 174 χρόνια από την ανεξαρτησία τοu.

Ο πληθuσμός τοι; Βελγίοu είναι σε γενικές γραμμές ιδιαίτερα ανομοιογενής και

κuμαίνεται στα δέκα εκατομμυρια κατοίκοuς, neQinou ίδιος με τον πληθuσμό της

Ελλάδας. Παρόλο nou πρόκειται για μία μικρή κατά τα Εuρωπα'ι'κά δεδομένα, χώρα, η

γεωγραφική θέση της, την έχει καταστήσει ως ένα αρκετά ιaχuρό τόσο οικονομικό αλ/ά

και αστικό κέντρο της Εuρώπης.

Παράλληλα η γεωγραφία τοι; Βελγίοu, nou πρόκειται για ένα κράτος με κuρίως

πεδινές εκτάσεις, διαΥ.ρίνει τρεις σημαντικές περιοχές οι οποίες διαχωρίζονται βάσει τοu

uψόμετρου τοuς: το «χαμηλότερο» Βέλγιο (μέχρι 100ω επάνω από τη στάθμη θάλασσας),

το «κεντρικό Βέλγιο» (μεταξυ 100 και 200m επάνω από τη στάθμη της θάλασσας) και το

«ανώτερο» Βέλγιο (από 200 σε πάνω από 500m επάνω από τη στάθμη θάλασσας).

ΤΟ χαμηλότερο Βέλγιο αποτελείται από ευφορα εδάφη τα οποία με την

βοήθεια φραγμάτων προστατευονται από την παλιρροιακή διάβρωση,

καθώς uπάρχοuν περιοχές τον οποίον το uψόμετρο είναι οuσιαστικά βάθος

και βρίσκονται unb την στάθμη της θάλασσας.

Τα φλαμανδικά εδάφη, είναι κuρίως πεδινά και αποτελουνται από μια

αμμώδης περιοχή με λόφοuς, στην οποία auxVΆ σuναντώνται δάση

κωνοφόρων, λίμνες, έλη, λιβάδια και καλλιέργειες καλαμποκιου.

ΤΟ κεντρικό Βέλγιο, auvoeeUEl με τα πεδινά φλαμανδικά εδάφη και έχει

πoΛU ευφορα οροπέδια αργίλου. Η αστικοποιημένη Βραβάνδη

,Φλαμανδική και γαλλόφωνη, επαρχία τοι; κεντρικου Βελγίοu, είναι

πλουσια σε βλάστηση και εμπεριέχει μια αξιοσημείωτη για το μέγεθος της

χώρας δασική περιοχή (δάσος Soignes). Ένα ακόμα ιδιαίτερο

χαρακτηριστικό της περιοχής τοι; κεντρικου Βελγιοι; είναι οι ευφορες τοι;

περιοχές, τα μεγάλα αγροκτήματα αλλά και τα λιβάδια.

Το Ανώτερο Βέλγιο, nou αποτελεί και το πιο αραιοκατοικημένο και πuκνά

δασώδες μέρος της χώρας, αποτελεί μια ευφορη περιοχή ποι; θεωρείται
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ΚlJρΙως ΤΟlJριστικό αξιοθέατο εξ αιτιας των δuο κοιλάδων, ΤΟι) Μάας και

ΤΟι) OuQOE, ΠΟι) αποτελοuν, ιδιαίτερα σε φlJσικό κάλος, τοπία αλλά και

εξαιτιας των πολuάριθμων ιστορικών μνημείων της περιοχής. Το ανΙ:Ηερο

Βέλγιο βρίσκεται στο νοτιοανατολικό Βέλγιο και στην επαρχΙα ΤΟΙJ

ΛΟlJξεμ βοUργοlJ. (\v\V'.v. belgίιιιη.be)

Ο πεδινός χαρακτήρας ΤΟι) ΒελγίοlJ όπως περιγράφηκε παραπάνω, αποτελει ένα

από τα σημαντικότερα μορφολογικά πλεονεκτήματα, καθώς δεν παρεμποδίζεται η

αξιοποΙηση των εδαφών και η δημιοuργία uποδομών από ανώμαλα εδαφικά ανάγλlJφα

όπως σε άλλες ΕuρωπαΊ'κές χώρες (π.χ. Ελλάδα) . Η επαρχία της γαλλόφωνης Βραβάνδης

(Braband \X1aIJoon) όπως αναφέρθηκε αποτελειται από πεδινές εuφορες και δασικές

εκτάσεις ΠΟι) αuξάνΟlJν τις δuνατότητες εκμετάλλεuσης ΤΟι) εδάφοuς με πολλοuς τρόποuς

(αστικοποίηση, ανοικοδόμηση, uποδομές: τεχνολογικά πάρκα, κλπ) και σuνεπώς

ανεβάζοuν την αξΙα της γης.

BEfΊΓlO

Το οlιοσπουδιακο KpnTOS

ΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

Η Φλοιιουδlκη
KolυσΤ~Tα

ΟΙ ΠΕΡΙΦΗ'ΕΙΕΣ

• Η Φλουδρα

Η "1f!Ioxn Tns
πρι εUΡU)J»h

ρutεrιrιωu•Η Υο:λλοωωυη
κοιυοτητα

~...--..""""""'"'1,
( l

• Η Υερμαυοω(ο)υη • Η Βολλουια
lωιυοτητα

.~

Εικόνα 2.1 : Ο χωρικός και διοικητικός διαχωρισμός της χώρας

Η ανομοιογένεια ΤΟι) πληθυσμοί.! που παρατηρείται στην βελγική χώρα αφορά

κυρΙως στην uπαρξη και σuμβΙωση τριών διαφορετικών κοινοτήτων. Οι Φλαμανδοί, στο

βόρειο τμήμα της χώρας, μιλοuν Φλαμανδικά (ολ/ανδική διάλεκτος) και ειναι και η
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μεγαλίιτερη πληθιισμιακή ομάδα της χώρας. Κατόπιν οι Βαλ/ώνοι, η δεύτερη σε μέγεθος

πληθιισμιακή ομάδα κατοικοίιν κιιρίως στο νότο και μιλούν γαλ/ικά. Τέλος στο ανατολικό

τμήμα της χώρας ιιπάρχει μια μικρή γερμανόφωνη κοινότητα. Οι Βριιξέλ/ες είναι μια

δίγλωσση περιοχή στην οποία οι περισσότεροι από τοuς κατοίκοuς είναι γαλλόφωνοι αλ/h.

και ισχιιρή είναι επίσης οι παροιισία μειονοτήτων από άλλες χώρες όπως της ΒορίοΙ,)

Αφρικής και λοιπές ειιρωπα'ι'κές (π.χ. Ισπανία).

Πρόκειται για μία από της πλkoν αστικοποιημένες περιοχές της Ειιρώπης με την

πuκνότητα τοιι πληθυσμού να είναι 337 κάτοικοι ανά km2 , μία από της μεγαλίιτερες στην

Εuρώπη μετά της Ολ/ανδίας και κάποιων πολύ μικρών κρατιδίων όπως το Ι'vΙ0νακό. :::τΗV

χώρα δημιοιιργοίινται 15 διακριτές αστικές ζώνες ποιι κάθε μία ξεπερνάει τοuς 80.000

κατοίκοuς κιιρίως στο βόριο μέρος της χώρας.

ΠuκνόΤ11Τ«

πλ'ι1θιισι.ιοό

Βέλγιο 337,7 κάτοικοι/ ιn2

Περιφέρει« Τ11ς

Wallonie 200 κάτοικοι/ m2

Louvain-Ia-neuve 870 κάτοικοι/ m2

Πίνακας 2.1 : (i Η ΠlJκνότητα πληθlJσμοιJγια κάθε χωρική ενότητα."

Πηγη: Ιδία επεξεργασία

Από τον σιινολικό του πληθιισμό ποιι το 56-60% ειναι φλαμανδόφωνο,ενώ το 40

44% είναι γαλλόφωνο, η γερμανόφωνη κοινότητα είναι λιγότερο τοιι 1% ΤΟι) πληθιισμοίι.

Τα ποσοστα γεννητικότητας χαμηλά (το ποσοστό γονιμότητας είναι 1,56 παιδιά ανά

γυναίκα) και σιινεπώς η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με έναν γηράσκοντα

πλη θιισμό. (\V\V\v.deplomatie. be)

Ο πληθιισμός της χώρας κατοικεί σε κάποιες από τις πιο βιομηχανοποιημένες

περιοχές της Εuρώπης εφόσον η χώρα αποτέλεσε μία από τις πρώτες χώρες στις οποίες

εκδηλώθηκε το φαινόμενο της βιομηχανικής επανάστασης στις αρχές του 1800. Παρόλα

αιιτά η Βελγική οικονομία ήταν έως και τα μέσα ΤΟι) δεκάτοιι εβδόμοΙ,) αιώνα, αγροτική

όπως η πλειοψηφία των οικονομιών των ειιρωπα'ι'κών χωρών. Η πρόωρη εκβιομηχάνιση

ΤΟι) κρατοιις και κιιρίως της επαρχίας της Braband WalJoon οφείλεται κατά πολύ στα

μεγαλα σε κάρβοιινο αποθέματα ΤΟι) βελγικού εδαφοuς, αλλα και στα πρόωρα, σuγκρtτικά

με την uπόλοιπη Εuρώπη, έργα uποδομών.
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a. ο( δlαφωv!εςμεταξύ των δύο ΚOfνοτήτων -Τα σr;.μεΙα ρή~

Οι δύο κοινότητες που κατοικοίιν στο Βέλγιο παροuσιάζοuv κατά την μελέτη τοuς στην

ιστορία να έχουν τελειως διαφορετικό προσανατολισμό. ~την Φλάνδρα, πο!) αποτέλεσε

για χρόνια αγροτική περιοχή, η καθολική εκκλησία έπαιζε ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στην

πολιτική και ιδιωτική ζωή της περιοχής. Η άλ/η πλευρά παρουσιαζει τους Βαλλόνους να

γείιονται πρώτοι το φαινόμενο της εκβιομηχάνισης αω και μίας πρόωρης

κοσμικοποιησης και κοινωνικοποίησης. Τα τρία βασικα παραδοσιακά σημεία ρήξης της

βελγικής κοινωνίας είναι η οικονομια, η γλώσσα, αλλά και η θρησκεία. Η δεκαετία του 60

αποτέλεσε το κίιριο στάδιο πόλωσης των γλωσσικών θεμάτων τα οποία αλυσιδωτά

προκάλεσαν πόλωση και των υπολοίπων ζητημάτων που χρησιμοποιοίισαν την γλώσσα ως

εργαλεΙο.

Η φλαμανδική κοινότητα αποτέλεσε την κοινότητα εκείνη που απαίτησε έντονα την

ανεξαρτητοποιηση της κατά την δεκαετία του'60. .Άλ/.ωστε τότε παρουσιάστηκε έντονη

οικονομική και κοινωνική αλ/αγή στην κατάσταση της Φλάνδρας, καθώς η μεταπολεμική

κατάσταση της οικονομίας της φανερώνει μια ξαφνική άνθιση τοΙ) οικονομικοίι τομέα και

μία μεταστροφή από τον πρωτογενή στον δεuτερογενή τομέα. Η άνθιση iXurtj ώθησε τον

φλαμανδόφωνο πληθuσμό να διεκδικήσει δικαιώματα ακόμα και σε γλωσσικά ζητήματα

και σuνεπώς να αuξήσει την δίιναμη τοl) με την κατάρριψη τοl) μίιθοΙ) uπερίσχuσης τοι)

γαλ/όφωνου κόσμοu. (Le Gales Ρ, Lequesne Ch, 2001)

Κατά την ίδια περίοδο η καθολική εκκλησία σuνέβαλλε με δραστικό τρόπο στην

παραπάνω διεκδίκηση, δημιουργώντας ένα εξελιγμένο εκπαιδεuτικό συστημα ζωτικής

σημασίας για την φλαμανδική ταυτότητα με την οποία και σl)σχετίστηκε σε μεγάλο

βαθμό, υπερίσχuσε έναντι της γαλ/όφωνης κοινότητας που δεν είχε επιδιώξει κάτι

αντΙστοιχο. (Le Gales Ρ, Lequesne Ch, 2001)

b. ΗάνΟfση του τρrτoyενή στο σύνολο της χώρtXς -η εκβroμ ηχάνfση

τrις Φλάνδρας.

~την πρόωρη αuτή εκβιομηχάνιση τοΙ) οφείλει την δημιοuργία ενός uπερεξελιγμένου, για

την εποχή, συστήματος υποδομών, κυρίως μεταφορικών( σιδΙκο δίκτuο, οδικό δίκτυο,

λιμάνια, κανάλια), έτσι ώστε να διαδραματίζονται ευκολότερα οι εμπορικες

δραστηριότητες με τις γίιρω χώρες κuρίως και το γαλ/όφωνο τμήμα τοΙ) ΒελγΙου.

Με την πάροδο των χρόνων το ποσοστό ΠΟι) αντιπροσώπεuε ο δευτερογενής

τομέας στο καθαρό εγχώριο προΊ'όν μεταβλήθηκε από 42% το 1973 σε μόλις 29%το 1993
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και μία αντίστοιχη αίιξηση το!) ποσοστοίι το!) τριτογενή. Auri] η μεταβολή και η

uπερίσχυση του τριτογενοίις τομέα, δηλαδή των υπηρεσιών, δεν οφείλεται αποκλειστικά

και μόνο στην αποβιομηχάνιση της χώρας αλλά κυρίως στην άνοδο των υπηρεσιών με την

εγκατάσταση των uπηρεσιών του νέου για την εποχή, θεσμοί! της εuρωπαί'κής ένωσης.

Η ρόλος του Βελγίου ως ενός από τους ιδρυτές της Ευρωπα'ίκής Ένωσης και η

συνεχής προσπάθεια του να δημιοuργήσει στενες οικονομικές σuνεργασίες με άλλα

ευρωπα'ίκά κράτη, το κάνουν να ξεχωρίζει για την σταθερή της οικονομία του στο σίινολο

της. Η σταθερότητα αυτή μπορεί να κρίιβει μία άνθιση και ανάπτυξη της οικονομίας της

Βαλλονίας και μία μικρότερη ανάπτυξης της φλαμανδική οικονομίας κάποιες περιόδους

αλλά και το αντίθετο για κάποιες άλλες περιόδους.

Είναι αξιοσημείωτο να παρατηρήσει κανείς πώς ενα ζήτημα όπως η δημιοuργία της

Εuρωπαϊκής Ένωσης και η εγκατάστασή των uπηρεσιών της σταδιακά, στην περιοχή των

Βρuξελ/ών επηρεασε και άλλαξε τόσο πολίι την μορφή της Βελγικής οικονομίας. Άλλωστε

σημαντικό δεδομενο για την παροuσα εργασία αποτελεί, η συγκέντρωση περίπο!) 1100

διεθνών οργανισμών αλ/ά και περί των 360 κέντρων διεθνών επιχειρήσεωνπου επιδιώκουν

την παρουσία τους στην καρδιά της Ένωσης. Η ξαφνική Cluri] σuγκέντρωση uπηρεσιών και

επιχειρήσεων αποτελεί και αποτέλεσε, αναμφισβήτητα πόλο ανάπτuξης για όλη την χώρα

και δημιοίιργησε εuκαιρίες για τις λιγότερο ανεπτuγμένες επαρχίες της, ιδιαίτερες σε αuτές

πο!) βρίσκονται κοντίιτερα στην περιοχή των Βρυξελλών. Άλ/ωστε οι υποδομές αλλά και ο

ρόλος του Βελγίου ως σταυροδρόμι διεuρωπα'ίκών δικτuων, βοηθά στην προσέλκuση

μόνιμων κατοίκων, πληθuσμών αλλά και IΞnIΞvMaIΞwv.(\vww.plan.be)

Έτσι φαίνεται το οικονομικό κλίμα πο!) επικρατοίισε εκεί πως ευνόησε τις

επενδίισεις πο!) ήδη είχαν γίνει, όπως και την δημιουργία τεχνολογικών πάρκων στην

περιφέρεια των Βρuξελλών για την συγκεντρωση πληθώρας πολuεθνικών εταιρειών πο!)

ζητοίισαν χώρους να στεγάσοuν τις εγκαταστάσεις τοuς .Η σuγκέντρωση διεθνών

οργανισμών, στην χώρα την κατατάσσει όγδοη στην παγκόσμια κατάταξη, με ποσοστό

3,6% της παροχής υπηρεσιών παγκοσμίως και επιβεβαιώνει πόσο μεγάλη ζήτηση χώρο!)

παρατηρήθηκε μετά την εδραίωση των Βρuξελλών ως κέντρο της ΕuρωπαϊκήςΈνωσης.

Η καθιέρωση της ΕuρωπαΊ'κής ένωσης και η εγκατάσταση όλων των θεσμών στον

εuρίιτερο χώρο των Βρuξελλών επέφεραν συνέπειες στην βελγική οικονομία όπως την

παγκοσμιοποίηση της. Η παγκοσμιοποίηση (luri] παρατηρήθηκε να ολοκληρώθηκε σε

τρεις περιόδους ,στον μεσοπόλεμο, την δεκαετία του 60 αλλά και μετά το 1980, αλλά
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συνεχίστηκε και με την αποβιομηχάνιση που κράτησε έως και το 1995 Η

αποβιομηχάνιση ακολοιιβήθηχε, όπως προαναφέρθηκε, από την ανάπτιιξη το\) τομέα των

uπηρεσιών που λόγω της ίιπαρξης και περαιτέρω προσέλχuσης διεθνών οργανισμών και

επιχειρήσεων στην βελγική χώρα, συνέβαλε στην Quvεχιση του φαινομένου της

παγκοσμιοποίησης της οικονομιας TOI). ΟΙ ΒρυξέΝ,ες και η ευρίιτερη περιοχή αυτών,

συμπεριλαμβανομένωντων προαστίων και άλλων κοντινών αστικών κέντρων, άρχισε να

αποτελεί και αποτελει έως σήμερα μία περιζήτητη ζώνη εγκατάστασηςυπηρεσιών, διεθνών

οργανισμών,πολιιεθνικώνεταιρειώναλλά και sJJin offs.(W\vw.deplomatie.be)

Ο βασικός οικονομικός πόρος της χώρας παλιότερα ήταν αναμφισβήτητα οι

εξαγωγές σε προϊόντα όπως αιιτοκίνητα, διαμάντια, σιδηρομεταλ/οιιργία, πλαστικά και

άλλα. Η έντονη εμπορική δραστηριότητα με χώρες όπως η Γερμανία, η Γαλ/ία, η

Ολ/ανδία, το Ηνωμένο Βασιλειο αλ/ά και οι Ηνωμένες πολιτείες ήταν και είναι ένας από

τοιις βασικοίις λόγοιις άνθισης της Βελγικής οικονομίας. ~ήμερα πλέον μποροίιμε να

μιλάμε για μεγαλίιτερη σιιμβολή το\) τριτογενή στον ακαθάριστο εθνικό προΊ"Ον και

μικρότερη ΤΟΙJ δειιτερογενή και της βαριάς βιομηχανίας.

Η πόλη της LLN είχε την εuκαιρία να εuνoηθεί από την ανάπτιιξη αlJτη τοιι

τριτογενή και την προσέλκιι<τ/ επενδίισεων αλλά και πληθιισμοίι με την εγκατάσταση των

θεσμών της Ειιρωπαϊκής Ένωσης στην κοντινή περιοχή των Βριιξελ/ών. Ο σχέση της

πόλης με το πανεπιστήμιο και την έρειινα, αποτέλεσε ίσως τον βασικότερολόγο ανάπτuξης

των αξιόπιστων τεχνολογικων της πάρκων καθως εν μέρει προέβλεψε και εκμεταλλείιτηκε

αιιτή την αιιξημένη ζήτηση για οργανωμένο\)ς χώροιις εγκατάστασης επιχειρήσεων και

βιομηχανιων.

c. Η")(ΟfvωviιΧιΧπό VJv βελΥική εΠιΧνάσΤιΧση ως σήμεριΧ

Το βελγικό κράτος από την ανεξαρτησία τοιι και μετά θεωρείται ως ομοσπονδιακό

κράτος. Η νεαρή τοιι ηλικία είναι μόλις 174 χρόνια, καθώς με την βελγική επανάσταση τοιι

1830 ανεξαρτητοποιήθηκε πλήρως. Πριν την βελγική επανάσταση ήταν \)πό την κιιριαρχία

διαφόρων αιιτοκρατοριών αλλά και χωρών. Η βελγική επανάσταση ξεκίνησε από την

γαλλόφωνη μειονότητα εκείνης της εποχής πο\) ήλεγχε την βιομηχανία και άλ/οιις

οικονομικοίις πόροιις. Η γαλ/όφωνη κοινότητα την μετά-Ναπολεονική εποχή, όταν το

Βέλγιο επαvεννώθηκε με τις βόρειες περιοχές τοιι ιιπό το ηνωμένο ολλανδικό έθνος,

αρνουταν να ζήσει IJJtQ την κιιριαρχία το\). Οι αντιδράσεις όμως ήταν αλιισιδωτές και μετά

με την σειρά της και ιδιαίτερα επηρεασμένη, ξεσηκωθηκε και η φλαμανδική κοινότητα.
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:~λ/ωστε από την ανεξαρτητοποίηση της χώρας το 1830 η καθοδηγητική ασΤΙΥ-ή

τάξη προωθοίισε τα γαλ/ΙΥ-ά ως την μοναδική γλώσσα ποιι χρησιμοποιοίιταν για τα

δημόσια θέματα με την δικαιολογία ότι ηταν η γλώσσα ποιι ήταν άμεσα συνδεδεμένη με

τον πολιτισμό και τον μοντερνισμό. Έτσι οι Φλαμανδοί σιιγγραφείς και ποιητές άρχισαν

ένα κίνημα προώθησης της φλαμανδικής διαλέκτοιι ως αναπόσπαστο κομμάτι της βελγικής

ταιιτότητας. λιιτό το κίνημα κατάληξε στην χρήση των φλαμανδικών ως την μοναδική

γλώσσα στην μονόγλωσση πλέον Φλάνδρα. Η ισχιιροποίηση αιιτη ΤΟι) φλαμανδόφωνοιι

μέροιις ΤΟι) ΒελγίοΙ] ξεσηκωσε τοuς γαλ/όφωνοuς οι οποίοι κατέστειλαν αuτό το φαινόμενο

για εκατό περίποιι χρόνια, μέχρι να κοινωνικοποιηθεί και να επισημοποιηθεί πλήρως η

φλαμανδική διάλεκτος, κάτι ποιι πραγματοποιήθηκε γίιρω στο 1960. Έτσι κατά τον 19"

αιώνα η Φλάνδρα εκβιομηχανίζεται και δηλώνει με σταθερό ριιθμό την taxueJj της

παροuσία με ισχuρά αστικά κέντρα, ανεπτιιγμένο εμπόριο αΙλά και ιδιαίτερη κινητικότητα

στον τομέα της παιδείας ποιι αναπτίισσεται σιινεχώς ακόμη και σήμερα.

Η περιφερειοποίησης στην γαλ/όφωνη πλειιρά ήταν φαινόμΕνο ποιι προέΚΙΙψΕ από

την ισχιιροποίηση της φλαμανδόφωνης κοινότητας και ΕκφόβιζΕ για δημιουργία

φαινομένων όπως την υπερίσχυση της φλαμανδόφωνης Υ-οινότητας και γλώσσας έναντι της

γαλ/όφωνης. Η οικονομική ανάπτuζη του '60 όταν για πρώτη φορά στην ιστορία της η

Φλάνδρα γίνΕται πλουσιότερη από την Βαλ/ονία σε οικονομικοίις όρους όπως το κατά

ΠΕριφέΡΕιαλΕΠ, αΠΟΤΕλΕί σημαντικη αΠΕιλη για τοuς Βαλ/όνουςοι οποίοι κινδuνείιοuννα

μΕτατραποίιν στην μειονότητα εντός του ΒΕλγικοίι κράτους. ΔευΤΕρείιοντεςλόγοι για την

Επανάσταση αιιτή ηταν και η θρησΚΕυτική διαφοροποίηση μΕταξίι των γαλλόφωνων

καθολικών και των ολλανδόφωνωνπροτεσταντών και συνΕπώς η Επικράτηση μίας από της

δίιο θρησκΕίες και η Επιβολή αυτής φαινόταν αναγκαία. ΜΕτά το 1830 η ιστορία του

ανΕξάρτητου πλέον βελγικοίι κράτοuς διαταράσσεταιαπό την γΕρμανική Εισβολή το 1914

η οποία παραβλέΠΕΙ την ουδΕτΕρότητα του ως τόπ, Είναι αξιοσημΕίωτο να αναφΕρθΕί πως

ακόμα και τότε για την ουδεΤΕρότητα ΤΟΙ) ομοσπονδιαΥ-Οίι αuτοίι Υ-ράτοuς τοι) ΒελγίοΙ]

Εγγυήτρια δίιναμη ήταν η Αγγλία. Έτσι λοιπόν αuτό αποτέλεσε αφορμή για τον πρώτο

παγκόσμιο πόλεμο.

Το Βελγικό κράτος ανακτά ξανά την ανΕξαρτησία τοΙ) το 1930 μέχρι την δΕίιΤΕρη

γερμανική Εισβολή δέκα χρόνια μετά Τέλος η ΤΕλικη ανΕξαρτησία τοιι Βελγίοιι ήρθε

αμέσως μΕτά τον δΕίιτερο παγΥ.όσμιο πόλΕμο με την συμμΕτοχή του ως ανΕξάρτητο

κράτος στο ΝΑΤΟ και την ΕΟΚ.
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Η ιστορία Tou ΒΕλγίοu αλλάζΕΙ από τον Εικοστό αιώνα και μΕτά καθώς στρέφΕται

το Ενδιαφέρον σΕ ΕσωΤΕρικά ζητήματα και συγΚΕκριμένα στην αuτονομια των δύο

κοινοτήτων, της γαλλόφωνης και της φλαμανδόφωνης, αλ/ά και την Ειρηνική σuμβίωση,

ζητήματα Jtou ανέκαθΕν όμως απασχολούσαν την βΕλγική κοινωνία. *Είναι αξιοσημΕίωτο

να αναφέροuμΕ πόσο αρνητικά λΕιτούργησΕ η Εκβιομηχάνιση της χώρας για τον ακόμα πιο

έντονο διαχωρισμό μεταξύ βορρά -νότοu και σuνΕπώς μΕταξύ των δύο κοινοτήτων .Η

γαλλόφωνη Βαλ/ονία ως πρόωρα Εκβιομηχανισμένη ΠΕριοχή διαφΟΡΟΠΟΙΕιται από την,

κατά την ίδια ΠΕρίοδο, αγροτική ΠΕριοχή της Φλάνδρας, της οποιας η οικονομία άργησΕ

να ανθισΕΙ σuγκριτικά μΕ την πρώτη.

Η ιστορική σuνέΧΕια των ΠΕριοχών όμως φέρνΕΙ την Φλάνδρα σΕ οικονομική

άνθιση αμέσως μΕτά τον δΕύΤΕΡΟ παγκόσμιο πόλΕμο Ενώ η Βαλ/ονια ήταν οικονομικά

στάσιμη. Η ένταση μΕγαλώνΕι στην ΠΕριοχή καθώς αuτός ο πλούτος αω και η απόκτηση

πολιτικής δύναμης της φλαμανδικής μΕιονότητας δημιουργΕί νέΕς ρήξΕις και απαντά στην

καθιέρωση των γαλ/ικών ως γλώσσα JtOU χρησιμοποιούταν από την Ελίτ κατά τον 19" αλ'λ.ά

και τις αρχές ΤOU Εικοστού αιώνα.

Η ΒΕλγική ΠΕρίπτωση Είναι αναμφισβήτητα μια από τις ΠΕριπτώσΕις όπου το

γλωσσικό πρόβλημα ειναι πολιτικό. Έτσι χρονολογία σταθμός για την Επίλuση τοu

προβλήματος αποτέλΕσΕ το 1962 όποu τέθηΚΕ σε λΕιτουργια ένα χωρικό γλωσσικό όριο

μΕταξύ των δύο Εθνοτήτων, αλ/ά τέθηκαν σΕ λειτοuργία Επίσης κανόνΕς οι οποίοι

προστάτεuαν τις μΕιονότητΕς JtOU κατοικούσαν στις σuνοριακές γλωσσικά ανάμΕιΚΤΕς

ΠΕριοχές.

Από την ομοσπονδιοποίηση της χώρας και μΕτά δημιοuργούνται πολ/ές

κuβΕρνητικές οντότηΤΕς. Ο διαχωρισμός τοuς γίνΕται βάσει της γλώσσας κάθΕ κοινότητας

alli και βάσΕΙ της ΠΕριοχής-ΠΕριφέΡΕιαςστην οποία aUTij καΤΟΙΚΕΙ ~ήμEρα πλέον το

Βέλγιο, διοικητικά ειναι χωρισμένο σΕ ΤΡΕις κοινότηΤΕς , την φλαμανδόφωνη την

γαλ/όφωνη αλ/ά και την γερμανόφωνη. Είναι Επίσης χωρισμένο σΕ 3 περιοχές στην

Φλάνδρα, JtOU Είναι ολ/ανδόφωνη κuρίως, στην Βαλ/ονία JtOU ειναι κuρίως γαλλόφωνη και

στις Βρuξέλ/Ες JtOU Ειναι δΙγλωσσΕς. Οι Μο πρώΤΕς ΠΕριοχές Είναι χωρισμένες σΕ πένΤΕ

Επαρχιες η καθφία , JtOU Είναι 11 στο ΣUνOλO της χώρας, και σuνολικά η ΠΕριφέΡΕια Ειναι

χωρισμένη σΕ 589 στο σύνολο τοuς δήμοuς (commnnes, gemeenten).
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ii. Ο ομοσπονδ!ακός χαρακτήρας της χώρας

Το βελγικό πολίτε\)μα είναι συνταγματική μοναρχία στην οποία ο βασιλείας παίζει

απόλuτα τελετο\)ργικό και σ\)μβολικό ρόλο. Η λήψη των πολιτικών αποφασεων πρoκίlπτει

από την κεντρική κυβέρνηση αλλα και το κoινoβoίlλιo. Παρόλο αυτα ο ομοσπονδιακός

χαρακτήρας το\) κρατο\)ς όπως έχει διαμορφωθεί σήμερα πρoκίlπτει από τέσσερις

αναμορφώσεις το\) σ\)νταγματος (1970,1980,1988-89,1993) από τις οποίες πρoκίlπτει και η

σuμφιλίωση μεταξύ διαφορετικών περιφερειακών και πολιτιστικών ταυτοτήτων υπό την ίδια

ομοσπονδιακή δομή.

Το 1970 είναι η πρώτη προσέγγιση για αναμόρφωση τοι; σuνταγματος όπο\)

ιδρίloνται τα τοπικα σuμβούλια των δίlo κοινοτήτων για πολιτιστικα και γλωσσικα θέματα

και γίνεται επισήμως αποδεκτή η διαφοροποίηση α\)τή εντός το\) ίδιο\) κρατοuς. Α\)τή η

αναμόρφωση δεν φαίνεται όμως να έλ\)σε οριστικα το πολιτικό αυτό πρόβλημα το\)

διγλώσσο\) φαινομένο\). Έτσι με την αναμόρφωση τοι; 1980 μία θετικότερη προσέγγιση

φαίνεται να δίνει απαντηση στο πρόβλημα. Κατα την αναμόρφωση α\)τή εγκαθιδρίloνται

τρία νέα διοικητικα όργανα, το φλαμανδικό νομικό σ\)μβούλιο και η φλαμανδική

κuβέρνηση, το γαλλόφωνο νομικό σ\)μβούλιο η γαλλόφωνη κ\)βέρνηση με δικαιοδοσία σε

πολιτιστικα θέματα r:iλλά και η βαλλονική κuβέρνηση με δικαιοδοσία σε θέματα
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περιφερειακά χαι οικονομιΧά, ποι; είχε χωρική διάσταση και αφoρoίlσε τον γαλλόφωνο

πληθuσμό.

Η αναμόρφωση τοι; 88-89 έγινε με σκοπό την απόδοση αρμοδιοτήτων στην

περιφερειακές χαι τοπικές αρχές. Η πλέον σημαντική αλλαγή ήταν η απόδοση της εuθίινης

των εκπαιδεuτικων ζητημάτων στις δύο κοινότητες αλλά η ανάθεση απορρόφησης επιπλέον

εσωτεριχων κονδuλίων. Με την αναμόρφωση αuτή η περιοχή των Βρuζελλων απέχτησε την

δική της αuτόνομη διοικητική αρχή ισάξια των άλλων των 2 περιφερειών. (Albrechts

L,2001)

Η αλλαγή ΤΟι) χαρακτήρα το βελγικού χράτοuς από ενωτιχό σε ομοσπονδιακό

έγινε μόλις το 1993 με την τελεuταία έως σήμερα αναμόρφωση ΤΟι) σuντάγματος. Τότε

αναμορφώθηκε επίσης το κοινοβοuλεuτικό σίlστημα και καθιερώθηχε η χατεuθείαν εκλογή

των μελών από τις κοινότητες. Η δίγλωσση επαρχία της Βραβάνδης χωριστηκε σε δύο

επαρχίες μία της Φλάνδρας και μία της Βαλλονίας, η οποια χαι αποτελεί την unD μελέτη

επαρχία όποι; εντός των διοικητιΧών της ορίων εντοπίζεται η σίlγχρoνη νέα πόλη της LLN.

(λΙΙorcchrsL,2001)

a. Ο σύxrρoνoς oμoσπoνδlακόςxαρακτijιγχ; του ΒελΥ!ου-ΣυΥχρ!σε!ς

Έως το 1970 το Βέλγιο ήταν ένα κεντρικό κράτος με τρία επίπεδα πολιτικής χαι

διοικητιΧής διαχuβέρνησης. Η ανώτατη αρχή ήταν ενιαία χαι αποτελούταν από την εθνική

χεντριΧή κuβέρνηση, τα δύο άλλα επίπεδα οι επαρχίες χαι οι δήμοι αποτελούσαν απλά

uποδεέστερες διοικητικές μονάδες. Η ανώτατη αρχή, μεταξύ 1970 και 1993, ποι; έλαβαν

χώρα οι αναμορφώσεις ΤΟι) σuντάγματος, χωρίστηχε στην ομοσπονδία ή αλλιώς την εθνική

κuβέρνηση , τις περιφέρειες χαι τις κοινότητες. Κάθε μια από αuτές έχει τις δικές τις

αρμοδιότητες και εuθύνες.

Το ομοσπονδιαΧό επιπεδο έχει εκτελεστική δίιναμη η οποία ανήκει στο

κοινοβούλιο το οποίο αποτελείται από την Βοuλή των αντιπροσώπων και την γεροuσία.

::':τα ομοσπονδιαΧά κράτη όπως οι ΗΠΑ και η Γερμανία η εζοuσία μεταβιβάζεται από την

κεντρική προς τα σuστατικά στοιχεία της ομοσπονδίας, όπως οι πολιτείες και τα landers.

Το Βελγιχό σίιστημα διακuβέρνησης είναι μεν ομοσπονδιακό αλλά με δίιο βασικές

διαφοροποιήσεις. Η πρώτη έγκειται στο γεγονός ότι τα σuστατικά στοιχεία της βελγικής

ομοσπονδίας είναι δίιο τύπων, οι περιφέρειες και οι κοινότητες, η κάθε μία με τις δικές της

αρμοδιότητες. Η χωρική-γεωγραφική ενότητα μίας περιφέρειας δεν σuμπιπτει με την

χωρική-γεωγραφική ενότητα μίας κοινότητας καθώς μπορεί και να επικαλίιπτει η μία την
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άλλη αλλά και να συμπίπτοuν. Έτσι με κριτήριο την γλωσσική διαφοροποίηση μπορεί

κανείς να ξεχωρίσει τις γεωγραφικές ενότητες των περιφερειών και των κοινοτήτων.

(Albrecl1ts L,2001)

Η Γερμανία και το Βέλγιο είναι οι Μο μοναδικές χώρες οι οποίες έχοuν αναπτίιζει

τέτοιες περιφερειακές δομές ώστε το περιφερειακό επίπεδο διοίκησης να αντικαθιστά τις

εθνικές διαπραγματείισεις ακόμα και με τις εuρωπαί'Χές χρηματοδοτήσεις. Τα διαρθρωτικά

ταμεία σuναλλάσσονται κατεuθείαν με την τοπιΧή αστοδιοίκηση για την χρηματοδότηση

μεγάλων έργων. Η πραγματικότητα είναι πως η επιτροπή δίνει περισσότερα κίνητρα στις

κατώτερες τou εθνικοίι επιπέδοσ διοικητικές βαθμίδες, να διαπραγματεuτοuν για αστικά

θέματα και χρηματοδοτήσεις σε αuτά τα ζητήματα. Ένας από τοuς λόγοuς για τοσς

οποίοuς έχει επέλθει αuτή η ποΝ.τική αλλαγή , ποι) μεταφράζεται ως η ισχuροποίηση τοΙ)

τοπικοίι έναντι τοι) χεντριχοίι, στις σσγκεκριμένες περιπτώσεις χωρών, είναι η

μακροπρόθεσμη αποβιομηχάνιση των πόλεων, η παρακμή των εθνών-κρατών, και η άνθιση

τou τοπικοίι επιπέδοΙ) αντιτιθέμενοΙ) στην κλασσική πολιτική ποι) θέλει το Χέντρο να

σuγκεντρώνει όλες τις αρμοδιότητες. (Ne\vman Ρ, Thornley Α, 1996)

Αντίθετα με το γερμανικό ομοσπονδιακό σίιστημα , η Βελγική προσέγγιση

στόχεuε να δώσει σε κάθε διαφορετικό επίπεδο διοίκησης διαφορετικά πεδία

αρμοδιοτήτων και ενδιαφέροντος τα οποία εξηγοίιν πως ξεπερνιέται η έλ/ειψη ιεραρχίας

μεταξίι εθνικής χαι περιφερειακής νομοθεσίας αλ/..ά χαι οργάνων. λστή η έλ/ειψη

ιεραρχίας παρατηρείται και σε μικρότερα επίπεδα διοίκησης και προγραμματισμοίι. ( Le

Gales Ρ, Lequesne CΙ1, 2001)

Διοικητικά uπάρχοuν τρία σuμβοuλια για τις τρεις κοινότητες και τρία για τις

περιφέρειες, κάθε μία από τις οποίες έχει και την δική της κuβέρνηση. ~τo σίινολο τοσς οι

κσβερνήσεις είναι πέντε μετά την σuγχώνεuση της φλαμανδικής κοινότητας με την

περιφέρεια. Τα κοινοβοίιλια των περιφερειών δεν σuμμετέχοuν στην λήψη αποφάσεων. Οι

Μο κuβερνήσεις μεταζίι τοσς, της Φλανδρας και της Βαλλονίας δεν διαφέροuν ιδιαίτερα.

Η πρώτη είναι καλίιτερα εξοπλισμένη με ένα κεντρικό σίιστημα κοινωνικών και πολιτικών

δειχτών ποσ χρησιμοποιοίινται εuρέως και εχτός των διοικητικών ορίων της Φλάνδρας.

Αντιθέτως η βαλ/ονική κuβέρνηση είναι λιγότερο ανεπτuγμένη στον τομέα αuτόν. Έτσι

μετά το 1980 οι περιφέρειες uιοθετοuν αuτό το παραδοσιαΧό μοντέλο ποσ αποτελείται

από μία ισχuρή ομάδα εκτελεστικών οργάνων και ένα ανίσχuρο κοινοβοίιλιο, το οποίο

στην φλαμανδική τouMXtmoν περιφέρεια φαίνεται να κερδίζει έδαφος.
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Η αποτελεσματικότητα του συστήματος αυτοι) δεν είναι εφικτό να κριθεί εφόσον

δεν υπάρχουν στοιχεία που να μετροuν την αποτελεσματικότητα και την ευχαρίστηση των

πολιτών. Παρόλα αυτά το 37% του Φλαμανδικοι) κόσμου και το 31 % του βαλ/ονιχοu,

συμφωνοuν στην άποψη πως η εθνική κυβέρνηση θα έπρεπε να αποφασίζει επί όλων των

ζητημάτων. Παράλληλα η elite του φλαμανδικοι) κόσμου τάσσεται υπέρ της περαιτέρω

περιφερειοποίησης γεγονός που φανερώνει πως η περιφέρεια και οι θεσμοί

ανταποκρίνονται στις ανάγκες των πολιτών της φλαμανδικής περιφέρειας.

Οι διαφορές μεταξι) των δuο κοινωνιών δεν θα έπρεπε να αποδοθοuν στην μακρινή

ιστορία αλλά να συνδεθοuν με ένα μείγμα παραγόντων. Όπως την παροuσα οικονομική

κατάσταση αλ/ά και τις διαρθρωτικές διαφορές και άΛλα.

Το πλέον σίγουρο που αποδεικνuει άλ/ωστε και η ιστορία του τόπου είναι ότι η

παροuσα θέση των ΔUo κοινοτήτων δεν αποτελεί σταθερή ισορροπία που καθορίζεται από

την ιστορία τους αλλά είναι εξαρτώμενη από τις παροuσες οικονομικές, πολιτικές και

κοινωνικές συνθήκες. :::την παροuσα φάση η Φλαμανδική κοινότητα είναι σε ευνο'ικότερη

θέση λόγω της δυναμικής της αλλά και της οικονομικής της βάσης. Θα έπρεπε κανείς να

ανατρέξει στην ιστορία και να θυμηθεί την έξαρση του κινήματος του '95 των

κεντροχριστιανοδημοκρατικών με βασικό σuνθημα : «Η Φλάνδρα θα πάψει να' ναι η

αγελάδα που αρμέγουν οι Βαλλόνοι», η άνθιση αυτή μπορεί να έχει προσωρινό χαρακτήρα

άλλωστε η ιστορία έχει στοιχεία για την ισχυρη της θέση στο παρελθόν στην παγκόσμια

αγορά. Οι διαμάχες μεταξι) των ΔUo κοινοτήτων είναι ένα θέμα που και πρόσφατα

εκδηλώθηκε στον Βελγικό χώρο καθώς τον :::επτέμβρη του 1996 αναβίωσε έμμεσα η

διαμάχη μεταξι) των ΔUo κοινοτητων οι οποίες δεν συνυπάρχουν πλέον αλλά η τότε

διαφημιστικη καμπάνια του πανεπιστημίου προσπαθεί να πείσει με το σuνθημα «

Διαλέγουμε το μέλλο'J» ότι δεν ήταν διατεθειμένη πλέον να υποφέρουν υπό την κηδεμονία

των Φλαμανδών.(http://ιncιηbres.ΙΥcos.fr/)

λν εξετάσουμε όμως το θέμα σε βάθος τότε θα πρέπει οπωσδήποτε να

αναφέρουμε την χρονολογία του 1963 ως ημερομηνία σταθμό στην ομοσπονδιοποίηση

του Βελγίου. Τότε καθιερώθηκαν στις ΔUo περιοχές ως ΔUo διαφορετικές επίσημες

γλώσσες για τις δημόσιες εργασίας η γαλλικη και η φλαμανδική διάλεκτος. Επίσης δίνεται

ιδιαίτερη σημασία στην περιοχή των Βρυξελλών όπου είναι και επισήμως δίγλωσση

περιοχη . (Le Gales Ρ, Lequesne CΙl, 200])
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Η σημερινή IXurfJ διοικητική δομή ΤΟι) ΒελγιοΙ) είναι πολίιπλοκη και ιδιόμορφη

σuγκριτικά με τα uπόλοιπα εuρωπαί'κά κράτη. Το κράτος παραμένει υπείιθυνο για την

διοίκηση και διαχειριση όλων των ζητημάτων ΠΟι) αφοροΙΙν τον βέλγο πολίτη ανεξάρτητα

με την γλωσσική, πολιτιστική, ή ακόμα και χωρική διαφοροποίηση IXuτoίI από τους

uπολοίπους. Οι τρεις κοινότητες EXOUV αρμοδιότητες όσον αφορά στα γλωσσικά και

πολιτιστικά ζητήματα ή ακόμα και την εκπαίδεuση.

Ω~σπoνδ[oικό

EΊmfεδo

Επίπεδο Γερμανόφωνη Γαλλόφωνη
Η κοινότητα της

Φλαμανδόφωνη
περιοχής των

κοινότητας κοινότητα κοινότητα
Βρυξελλών

κοινότητα

Περιφερειακό Περιφέρεια της Περιφέρεια των Βρuξελλών Περιφέρεια

επίπεδο Βαλλονίας C'-Ylallonie) 'ης

Φλάνδοας

ΓλωσσΙΥ.ή Γερμανόφωνη Γαλλόφωνη Δίγλωσση περιοχή
ΦλαμανδΙΥ.ή

περιφέρεια περιοχή περιοχή
των Βρuξελλών

περιοχή

Πίνακας 2.2: Ι-Ι δομή των θεσμών στο oμooτcoνδιακόκρατίδιο των Βρυξελλών

Πηγή: Albrechts 2001

Όσον αφορά στα χωρικά ζητήματα πρωτεύοντα ρόλο στην λήψη αποφάσεων

παίζοuν οι περιφέρειες οι οποίες είναι uπεύθuνες για ζητήματα αστικού σχεδιασμού,

περιβαλλοντικών θεμάτων ,γενικότερων χωρικών θεμάτων της περιοχής τοuς αλλά και

απασχόλησης. Η βαθμίδα διοίΥ.ησης των επαρχιών είναι ιδιαίτερα αδύναμη σε θέματα

λήψης αποφάσεων καθώς οι αρμοδιότητες των επαρχιών είναι περιορισμένες. Οι δήμοι

είναι μία επίσης αδύναμη διοικητικά βαθμίδα η οποία όπως και η επαρχίες είναι unD την

κηδεμονία της κάθε περιφέρειας.]

Παρόλη την ύπαρξη των διαφορεΤΙΥ.ών αuτών κοινοτήτων, το σίινταγμα είναι κοινό

για όλες τις κοινότητες όπως και η εκπαιδευση υποχρεωτική. ~ημαντικό κοινωνικό

χαρακτηριστικό είναι το uψηλό βιοτικό επίπεδο το οποίο και διαφοροποιείται στις τρεις

περιοχές τοΙ) ανάλογα με δεuτερείιοντα χαρακτηριστικά.

Ι Εί\ιαι απa:ραίτητο eδώ \ια eπισημανθeί ότι ο χαρακτηρισμός «αδίινατη διοικητικά βαθμίδω>. για την τοπική
αυτοδιοίκηση δeν nQ€net \ια eρμηνetJεται μα τα eλληνιγ.ά; δεδομένα, χαθώ!; ex των πραγμάτων η τοπική

αυτοδιοίκηση στο Βέλγιο έχει σημαντικά περισσότερες αρμοδιότητες από την αντίστοιχη eλληνική,



Πριν ης αναμορφώσεις τοι.ι Μετά ης αναμορφώσεις τοι.ι
Kι.ιβερν:tΊίTικόIεπΙπεδo

σι.ιντeι:γματoς σι.ιντάγματος

Αρμοδιότητα στη λήψη

Εθνικό επίπεδο αποφάσεων για ζήτημα Καμία αρμοδιότητα

σΥεδιασμοίι

Αρμοδιότητα για λήψη

Περιφερειακό Καμία αρμοδιότητα αποφάσεων σε περιφερειακά

ζητήματα σχεδιασμού

Σuμβοι.ιλεuτικός ρόλος στο
Λήψη αποφάσεων για

Επαρχιακό
κuβερνητικό όργανο για

επαρχιακά ζητήματα
σuγκεκριμένα ζητήματα

σχεδιασμοίι
σχεδιασμού

Αποφάσεις και έγκριση των Λήψη αποφάσεων για

Επίπεδο δ~μoι.ι ζητημάτων σχεδιασμοίι ποι.ι ζητήματα σχεδιασμοίι σε

πρότειναν σε εθνικό επίπεδο τοπικό επίπεδο

Πίνακας 2.3: ΟΙ διαδι;<".ασίες αναμόρφωσης τω συντάγματος από το 1980-1993 σε ζητήματα

χωρικού σχεδιασμού

Π η)'ή: Albrecl1ts 2001

Το βασικό μειονέκτημα της χώρας και ιδιαίΤΕΡΟ κοινωνικό χαρακτηρισΤΙΥ-ό ποι.ι

δι.ισχεραίνει την διοίΥ-ηση της αλ/ά και την λήψη πολΙΤΙΥ-ών αποφάσΕων είναι η

ανομοιογένΕια και ποικιλομορφία τοι.ι πληθuσμοu της και κuρίως όσον αφορά στην ένταση

που δημιοuργείται μεταξί! των ΔUo κοινοτήτων παρ' όλες τις προσπάθειες τοι) κράτοuς και

της ΚΕντρικής διοίκησης. Είναι αξιοσημείωτο το φαινόμενο της θρησκει.ιτικής ΔUναμης

στην χώρα ΤΟι) Βελγίου καθως το 75-80%> είναι οπαδοί ΤΟι) Υ-αθολιχισμοίι και το ι.ιπόλοιπο

20-25% είναι προτεστάνΤΕς, Εβραίοι αλ/ά και ισλαμιστές. Ο καθολικισμός έχΕΙ παίξΕΙ

ιδιαίτερο ρόλο στην χωρα καθώς αποτέλεσε πόλο ανάπτuζης , σuμβιβασμοu μεταξί! των

κοινοτήτων, αλλά και άνθισης ΤΟι) εκπαιδεuτιχοu σuστήματος. Έτσι η πολιτική κατάσταση,

η ιστορία, αλλά και η σχέση μπαξίι των κοινοτήτων, έχοuν διαμορφώσει το συστημα

διοίκησης της χωρας και σuνεπώς και το συστημα σχεδιασμου και προγραμματισμου της.
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Hi, Το Βελγικό σύστημ« σ;(εδt«σμoύ- Μοντέλο Αποκέντρωσης

~ε μία σε βάθος εξέταση των εσρωπα'ίκων σσστημάτων σχεδιασμοίι και προγραμματισμοίι,

φαινεται ότι ιστορικοί λόγοι έχοσν σσντελέσει στην ομαδοποίηση κάποιων από αστών και

την δημιοσργια οικογενειών χωρών, των οποίων τα σσστήματα σχεδιασμοίι παροσσιάζοσν

σημαντικές ομοιότητες. l\Iίa οικογένεια κατά τοσς Ne'\vman χαι Thornley, είναι η

Ναπολεονική οικογένεια χωρών. Οι χώρες αστές λόγω της επιρροής από την γαλ/ική

αστοχρατορία, έχοσν εν μέρει σιοθετήσει τον γαλ/ικό Χώδικα τοσ 1804 ο οποίος

αποτέλεσε την βάση για την διαμόρφωση τοσ ιδιωτιχοίι δικαίοσ όλων των χωρών της

οικογενείας, και στα σίιγχρονα σσστήματα σχεδιασμοίι τοσς διατηροίιν Χάποιες βασικές

αρχές από αστόν , δηλαδή παροσσιάζοσν κοινή νομική βάση. Η οιχογένεια ποσ

αποτελείται από χώρες όπως η Γαλ/ία, η Ισπανία, η Ολλανδία, η Ιταλία, η Πορτογαλία

αλ/ά και το Βέλγιο, διαφοροποιείται από τις σπόλοιπες κσρίως γιατί έχει τον δικό της

νομικό τρόπο. ~ε γενικές γραμμές οι χώρες αστές χρησιμοποιοίιν σίιντομοσς νομιχοίις

κανόνες και ο σχεδιασμας χαίρει μεγαλι)τερων θεωρητικών συζητήσεων αντιθέτως με τον

ΒρετανιΧό τρόπο π.χ. Παρόλο ποσ ο γαλ/ιΧός κωδικας επιβλήθηκε στις χώρες αστές με

την χατάχτησή τοσς απα την εκστρατεία τοσ Ναπολέοντα, με την ανεξαρτητοποίηση τοσς

διατήρησαν τα βασικά σημεία τοσ γαλ/ικοίι κώδικα. Άλ/ωστε ιδιαιτερα οι χώρες της

Benelux έχουν νομική παράδοση τέτοια ποσ αντικατοπτρίζει τον γαλ/ικό κώδικα.(

Ne\vman Ρ, ΤhοιηleΥ Α, 1996)

~την περίπτωση τοσ Βελγίοσ σuγκεκριμένα, σήμερα επιδρά ο ομοσπονδιαΧός

χαρακτήρας του χράτοσς ποσ χαταλήγει στην ίιπαρξη διαφορών μεταξίι των τριων

περιφερειών, τα οποία ως στατιστικά στοιχεία της ομοσπονδίας και λαγω της

αποκέντρωσης, έχοσν σιοθετήσει τρία διαφορετικά σuστήματα χωρικοίι σχεδιασμοίι και

προγραμματισμοίι. Η ομοσπονδιακή δομή τοσ κράτους υιοθετήθηκε σε δίιο διαστάσεις,

την διάσταση των τριών κοινοτήτων και την διάσταση των τριών περιφερειών, όπως

προαναφέρθηχε.

Ο χωρικός σχεδιασμός και προγραμματισμός στην βελγική χώρα τόσο σε επίπεδο

πόλης όσο και σε εθνιχό επίπεδο μέχρι πρόσφατα γινόταν βάσει της εθνικής πράξης

αστιχοΙΙ σχεδιασμοίι τοσ 1962( national rown planning act of 1962) . Ο νόμος αστός

έθετε μία ιεραρχια μεταξιι των σχεδίων απα το μικρότερο σσστατιΧό στο μεγαλι)τερο με

μία γενιΧότερη
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Είδος σχεδΙοΧσμο6 Είδος σχεδίων

• Διαχείριση α'λ/αγών

• Επιδιώκοντας την μεγέθυνση

• Προωθώντας την ανάπτυξη :::χέδιο χρήσεων γης

• ΡίΙθμιση της ιδιωτικής ανάπτυξης

• Τεννικές Ρυθιιlσεις

Φuσικές λ6σεις σε κοινωνικά ποοΒλ~lJ.οΧΤοΧ

• Στρατηγική χωρικής ανάπτυξης
Εφαρμοσμένα•

που πηγάζει από τα συμφέροντα
στρατηγικά σχέδια

• Στρατηγική και διαπραγματευτική
Χωρικά σχέδια•

δομή στη διακυβέρνηση

•

Πίνακας 2.4: Από το παραδοσιακό σχεδιασμό χρήσεων γης στον στρατηγικό σχεδιασμό

Πηγη: Albrecl1ts 2001

εuκαμψια μεταξιι τοuς και προωθοΙΙσε ως βασική αρχή την διαφοροποίηση μεταξίΙ

περιοχών κατοικιας και περιοχών εργασίας. Τα σχέδια πο!) πρότεινΕ ήταν περιφΕΡΕιακά,

υΠΟΠΕριφεΡΕιακά, γΕνικό σχέδιο για κάθΕ δήμο αλλά και Ειδικό. *20 Μετά το 1980 ο

αστικός και χωρικός σχεδιασμός καθώς και τα περιβαλλοντικά Θέματα περνοίΙν uπό των

αρμοδιοτήτων των περιφερειών. Συνεπώς έκτοτε οι περιφέρειες είχαν το δικαίωμα να

UlOOETOUIJ η καθεμία δικές της πολιτικές αλλά και να θεσπίζουν νόμους πο!) να επηρεάζοuν

τον σχεδιασμό του χώρου ,αλλά και το περιβάλλον.

Όπως προαναφέρΘηκε η βάση για τον χωρικό σχεδιασμό στην χώρα το!) Βελγίοu

είναι ο νόμος του 1962.Τα βασικό: επιπεδα σχεδιασμοι) nOU αναφέρονται σε αυτόν είναι

τρια, από τα οποία μόνο τα Μο είναι ευρέως χρησιμοποιοuμενα και μόνο ένα έχει

εφαρμοστεί για όλη την χώρα.

Το περιφερειακό σχέδιο (regional plan, ge\vestplan)nou αποτελει ένα από τα

εργαλεία που προτείνονται από τον νόμο, μεταβιβό:ζει σε περισσότερες από 40 κατώτερες

της περιφΕρειακής διοικητικής μονάδας, την εuθuνη για την χρήση της γης σε ζητήματα

υποδομών, στέγασης, αγροτικής και άλλων πολιτικών. Σε αντίθεη με τα πρώτα τα special

lay-oιιt plans nOU γίνονται σε τοπικό επίπεδο, κατώτερο TOU δημοτικοu, χρησιμΟΠΟlOuνται

για να εξειδικείιοuν το πρώτο.

Οι επιπτώσεις TOU έως σήμερα χωρικοίι σχεδιασμοι) IΞxOUV οδηγήσει στην μείωση

της αστικοποίησης στην πρώτη ζώνη των Βρuξε/),ών και την αίιξηση της αστικοποίησης
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στην δείιτερη πιο απομαχρυσμένη ζώνη, κατα το ίδιο χρονικό διαστημα. Το φαινόμενο

αυτό δεν είχε αποτελέσει στόχο του σχεδιασμοίι στην περιοχη, παρόλα αυτά όμως η

έλ/ειψη συνεργασίας με τα περιφερειακα σχέδια οδηγησε στην εξέλιξη του. λuτό που

αξίζει να παρατηρησει κανείς είναι ότι επακολοίιθησαν φαινόμενα συνεργασίας μεταξίι των

περιφερειών χαθώς χαι για το συγχεκριμένο φαινόμενο πο!) προαναφέρθηκε, π.χ. το νέο

γενιχό σχέδιο της περιφέρειας της Φλό:νδρας τou 1993 προέβλεπε να δοθεί ιδιαίτερη

σημασία στις γίιρω των Βρυξελλών, περιοχές ακόμα και αν αuτές ανηκαν στο γαλλόφωνο

τμημα

~ε περιφερειακό επίπεδο λοιπόν, είναι υιοθετημένα ένα αvαπτuζιακό σχέδ!Ο και

ένα σχέδιο zoning, ενώ σε τοπικό επίπεδο δημοτικά. αvαπτuζιαχά. σχέδια και ειδιχά.

σχέδια zoning είναι απαραίτητα κατά τον νόμο. Ο κεντρικός στόχος τou χωρικοίι

σχεδιασμοίι και προγραμματισμοίισε όλα τα επίπεδα είναι να σuνδυαζεται η οικονομικη

ανάπτυξη με την ποιότητα ζωης και με συνέπεια την σωστη διαχείριση του χώρου και των

πόρων. (Berry j, Macgreal S, 1998)

Με το νέο όμως ομοσπονδιακό σίινταγμα το Βέλγιο έπρεπε να αλ/αξει τον

πολιτικό το!) χαρακτηρα από ελαφρώς κεντρικό κράτος με τρία επίπεδα διακuβέρνησης ,

σε μία νέα μορφη κuβέρνησης κατα την οποία οι τρεις περιοχές, αυτη της Φλό:νδρας , η

Βαλλονία και η περιοχη των Βρuξελ/ών θα έχουν αξιοσημείωτη αuτονομία. Οι κύριες

εuθίινες και αρμοδιότητες των περιφερειών αφοροίιν πλέον σε ζητηματα χωρικου

σχεδιασμού, περιβαλ/.οντικης πολιτιχης, μεταφορών, οικονομικης χαι αγροτιχης πολιτικης.

Εμφανης αδuναμία στο πολίιπλοχο αuτό σίιστημα διοίκησης αποτελεί η απουσία

ενδιαμεσου επιπέδου διοίκησης πο!) να αποτελεί πλατφόρμα μεταξυ των περιφερειών και

να έχει σuμβοuλεuτικό χαρακτηρα.

Η έλλειψη ενός τέτοιο!) οργανου διαφαίνεται επίσης και από την περίπτωση των

Βρuςελλών. ~την εν λόγω περίπτωση η περιοχή επίδρασης των πολιτιχών είναι μεγαΛUτερη

των διοιχητικών ορίων της περιοχης και κατα σuνέπεια η ληΨη αποφάσεων και η υιοθέτηση

πολιτικών στην περιοχη είναι Μσκολη σε μεγαλο βαθμό εφόσον επικαλίιπτει χωρικα

περιοχές των Μο αλλων περιφερειών.

Η έξαρση του φαινομένο!) δόμησης το!) φuσικοίι περιβαλλοντος παρακινείται από

τις διαδικασίες σχεδιασμοίι πο!) uιοθετοίινται με γνώμονα το οιχονομικά συμφέροντα.

Παρόλο το υπαρχον χαι ισχύον σίιστημα χωριχού σχεδιασμοίι το δομημένο περιβάλλον

στο Βέλγιο είναι σε μεγάλο βαθμό 10 αποτέλεσμα μίας laisset faire διαδικασίας πο!)
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εκφράστηκε από μία κοινωνική ομάδα με οικονομική και κοινωνική δίιναμη και αποτέλεσε

μέρος του χωρικού προγραμματισμού της αντιστοιχης περιόδου. Έτσι ο κύριος στόχος

του σχεδιασμού, που επακολούθησε αυτού του φαινομένου, αφορούσε στην εξομi.<λυνση

της αρνητικής επίδρασης μίας ανεξέλεγκτης οικονομικής ανάπτυξης.(ΑΙbrechts L, 2001)

~ε ομοσπονδιακό επιπεδο, τα όργανα και οι κυβερνήσεις δεν έχουν καμία

αρμοδιότητα που να αφορά σε ζητήματα χωρικού σχεδιασμού, οι ελάχιστες αρμοδιότητες

της κεντρικής κuβέρνησης σε επιπεδο σχεδιασμού και προγραμματισμού περιορίζονται

στις κύριες υποδομές που διατρέχουν όλη την χώρα και την εφαρμογή πολιτιχών για την

αειφόρο ανάπτυξη και την αγροτική πολιτική.

Είναι σημαντικό να αναφέροuμε πως ο νόμος για την χωροταξία και την

πολεοδομια του 1962 (act of 1962) αναφέρεται στο σχεδιασμό σε εθνικό επίπεδο χωρίς

όμως να προτείνει ένα συγ'Αεκριμένο εργαλείο για την επιτευξη αυτή όπως ένα εθνικό

σχέδιο αλλά και τις διαδικασίες για την uλοποίηση αuτού. Έτσι οι περιφέρειες είναι

απόλuτα υπεύθuνες για τον χωριΧό χαι περιβαλλοντικό σχεδιασμό εντός των ορίων της

κάθε μίας μετά την τροποποίηση του 1980, οπότε χαι κληρονόμησαν τον νόμο τοι; 1962,

τον οποίο και κάθε μία τον προσάρμοσε στις ανάγκες χαι τα προβλήματα της. Είναι

βασιΧό να επισημάνουμε ότι έτσι χαταλήγουμε στην ύπαρξη τριών διαφορετικών

σuστημάτων σχεδιασμού, εντός των διοικητικών ορίων της ίδιας χώρας, όπως επισης και

την ύπαρξη διαφορετικών πολιτικών αλλά και προτεραιοτήτων που ποικίλλουν από

περιφέρεια σε περιφέρεια. Δηλαδή έναν «ομοσπονδιακού χαρακτήρω) σχεδιασμό. (ENER

Ι URE project -repol't concerning planning ίη BelgiuIn)

Έτσι μπορούμε να διακρινοuμε πως η περίοδος 1980-1993, έχει ριζικά διατυπώσει

εκ νέοι; το κυβερνητικό πλαίσιο για τον χωρικό σχεδιασμό του Βελγίοι; αλλά και τα

επιμέρους οuσιαστικά πλαίσια που προκύπτουν από τις αποφάσεις και τις προτεραιότητες

Χάθε περιφέρειας.

Ο σχεδιασμός του χώροι; και των λειτοuργιών σε περιφερειαΧό επιπεδο ειναι

πρωτεuούσης σημασιας και σπάνια συμπεριλαμβάνει διαπεριφερειακούς στόχους.*10 Οι

περιφερειακές κυβερνήσεις έχοuν αρμοδιότητες σε ζητήματα εφαρμογής πολιτιχών για την

αειφόρο ανάπτυξη την προστασια τοι; περιβάλλοντος, ενέργειας, υποδομών κλπ. Οι

μεταφορές εντός των περιφερειών αλλά και μεταξύ τοuς , η επιστημονική έρευνα, η αστική

ανάπτυξη αλλά χαι η στέγαση είναι περιφερειακές αρμοδιότητες.
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Ένας πολό πρόσφατος νόμος του 1997 «πολιτική συνεργασίας για την αειφόρο

ανάπτυξψ (05/05/97) στο σόνολο της χώρας, ορΙζει τα όργανα που την εξασκοόν καθώς

και τα εργαλεία. Έτσι κάθε 4 χρόνια γίνεται το ομοσπονδιακό σχέδιο αειφόροιι

ανilπτuζης, κάθε διετΙα γίνεται ομοσπονδιακή αναφορά σε θέματα επιπέδου εφαρμογής

της αειφόρου ανάπτυξης και τέλος κάθε ένα έτος γΙνεται αναφορά για την πρόοδο της

αειφόρου ανάπτυξης από την αντίστοιχη επιτροπή. Όλα τα πάνω εντάσσονται στις

αρμοδιότητες του κυβερνητικοό γραφεΙου σχεδιασμοό που ασχολεΙται μα τον χώρο και

την ανάπτυξη του.

Τα μέσα άσκησης καθώς και τα εργαλεΙα πολιτικής και εφαρμογής του χωρικοό

προγραμματισμοό διαφέρουν στις δόο περιφέρειες. Η Βαλ/ονία οφείλει να auvtιXaaEl ένα

πενταετές περιβαλλοντικό σχέδιο για την αειφόρο ανάπτυξη το οποΙο πρέπει να uιoEIETEirat

από την κuβέρνηση. Η Φλάνδρα συντάσσει το ίδιο με την προηγοόμενη όπως επΙσης και

μΙα αναφορά κάθε διετία αλλά και ένα περιφερειακό σχέδιο ετησΙως. Οι Βρυξέλ/ες

ενσωματώνοuν τα σχέδια aurιX στα σχέδια περιφερειακής ανάπτυξης.

Τα εργαλεία αναπτuξιακοό σχεδιασμοίι στη Βαλ/ονΙα εΙναι τα :

Ι. ΤΟ σχέδιο ανάπτuξης της περιφέρειας

Π. Τομεακά σχέδια

ΠΙ Δημοτικά σχέδια υποδομών

IV. Περιφερειακοί κανονισμοΙ για την πολεοδομία

V. Δημοτικοί κανονισμοί για την πολεοδομία

'::την Φλάνδρα τα διατάγματα της 18/03/99 και της 26/04/00 διαρθρώνουν την νομική

βάση για τον περιφερειακό και δημοτικό αναπτuξιακό σχεδιασμό. Έτσι εΙναι πλέον

απαραίτητη η σόνταξη ενός σχεδΙοΙ) :

• διάρθρωσης των uποδομών

όπως και επίσης

• Αναφορά για την πολιτική χωρικοίι σχεδιασμοΙΙ κάθε έτους, αλλά

και,

• Ετήσιο πρόγραμμα με προτεινόμενη πολιτική χωρικοΙΙ

σχεδιασμοό για το επόμενο έτος.

38



-

Τα παραπάνω σχέδια συντάσσονται και στα τρία επιπεδα, περιφέρειας, επαρχίας και δημου

και υιοθετοuνται από τους αρμοδίους φορείς.

Όσον αφορά στην περιοχη των Βρυξελλών το αντίστοιχο διάταγμα της 29/08/91

κατευθuνει σε θέματα περιφερειακοι)και δημοτικού αναπτυξιακοι)σχεδιασμοU.

Η ιεραρχία του σχεδιασμοι) ειναι η εξής:

~xέδιo ανάπτυξης της περιφέρειας (HDP)

~xέδιo ανάπτυξης της περιφέρειας βάσει των χρησεων γης (lillP for ground

utilizatlOn)

Ειδικό αναπτυξιακό σχέδιο. (SDP)

Ειδικό σχέδιο χρήσεων γης. (Specific Plans for ground utilization)

Περιφερειακοί κανονισμοί για την πολεοδομία. (Regional regulations of

urbanism)

Δημοτικοί κανονισμοί για την πολεοδομία. (Communal regιIlations of urbanism)

Με όλα τα παραπάνω ειναι εuκολο να συμπεράνει κανείς πως ο αστικός και

ευρuτερος χωρικός σχεδιασμός και προγραμματισμός δεν ειναι από τα πλέον δυνατά όπλα

στον τομέα διοίκησης και ληψης αποφάσεων του Βελγικοι) κράτους. Όμως οι

πολυσuνθετες διαδικασίες που έχουν επιβληθεί με άμεσο η έμμεσο τρόπο τα τελευταια

χρόνια και τα νέα εργαλεία που έχει θεσπίσει κάθε περιφέρεια φαινεται πως λειτουργοuν

θετικά για την ανάπτυξη της συνεργασίας μεταξι} των περιφερειών. (λΙbrec!1ts L,2001)

λυτό που πρέπει να τονιστεί είναι ότι στην περίπτωση του Βελγίου η περιφερειακή

αυτοδιοίκηση δεν παίζει το ρόλο ενός πρακτορείου που αντιπροσωπεuει την κεντρική

κυβέρνηση, στην περιφέρεια, αλλ.ά εμπεριέχει την τοπική αντιπροσώπευση και συχνά

μάχεται με την κεντρική εξουσία για την ανάπτυξη των περιφερειών και την διεκδίκηση

πόρων κλπ..

Ο βαθμός συγκέντρωσης της εξοuσίας άλλωστε είναι σuνάρτηση τοu βαθμοίι

οικονομικής ανάπτυξης στον οποίο αποβλέπει ένα κράτος. Έτσι τα φτωχά κράτη με χαμηλούς

οικονομικούς στόχοuς έχοιιν κεντρικές κιιβερνήσεις uπείιθuνες επί όλων των θεμάτων. Στην

χώρα τοιι Βελγιοιι η έλλειψη ασφάλειας και εμπιστοσίινης μεταξύ
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Περιφέρεια της Περιφέρεια της Φλάνδρας Περιφέρεια των

Βαλ/ονίας Βρuζελ/ών

- ~χέδιo ανάπτuζης της

-Το σχέδιο ανάπτuζης -Περιφερειακή, επαρχιακή χαι δημοτική περιφέρειας.

της περιφέρειας. αναφορά για την πολιτική χωρικού - ~χέδιo ανάπτuζης της

σχεδιασμοί.ι κάθε έτοuς. περιφέρειας βάσει των

χρήσεων γης.

-Ειδικό αναπτυζιακό

-Τομεακά σχέδια.
σχέδιο.

- Ειδικό σχέδιο χρήσεων

γης.

-Περιφερειακοί - Περιφερειακό, επαρχιαΧό χαι δημοτικό -Περιφερειαχοί

κανονισμοί για την ετήσιο πρόγραμμα με προτεινόμενη κανονισμοί για την

πολεοδομία. πολιτιΧή χωριχοί.ι σχεδιασμού για το πολεοδομία.

επόμενο έτος.

- Δημοτικοί
κανονισμοί για την - Περιφερειακό, επαρχιακό και δημοτικό -Δημοτικοί κανονισμοί

πολεοδομία. σχέδιο διάρθρωσης των υποδομών. για την πολεοδομία.

- Δημοτικά σχέδια

uποδομών.

Πίνακας 2.5 : « Τα εργαλεία σχεδιασμού ανά περιφέρεια, από την μεγαλύτερη στην μιχρότερη

κλίμακα.;;

Πηγή:" Ιδία επεξεργασία.»

κεντρικού κράτοuς και περιφέρειας, λόγω τou ομοσπονδιαχοί.ι τοι; χαρακτήρα είναι κuρίως

uπεuθuνη για την Μναμη της περιφέρειας στην λήψη αποφάσεων, όπως επίσης uπεuθuνη είναι

και για την οικονομική ανάπτuζη στην οποία αποβλέπει κάθε περιφέρεια. Κάτι παρόμοιο

σuναντάμε και στο ισπανιχό μοντέλο. ~uνοΨίζοντας μπορούμε να ποί.ιμε πως διαφαίνονται οι

λόγοι για τοuς οποίοuς το Βελγικό σύστημα χωρικοί.ι σχεδιασμolι και πρoγραμματισμolι δεν

μπορεί να Θεωρηθεί ως ένα, διότι αχολοuΘεί το μοντέλο κατά το οποίο διαρΘρώνεται το

ομοσπονδιακό κράτος τοι; Βελγίοu. Έτσι το φαινόμενο αuτό αποκέντρωσης σuμβάλ/ει στην

uπαρζη περισσοτέρων εuκαιριών για τις τοπιΧές χοινωνίες, καΘώς και μεγαλuτερα περιθώρια

επενδύσεων λόγω της εuελιζίας. (Ne\Vll1an Ρ, ΤhοrnJeΥ.Λ, 1996)
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ΙΙ. Η γ«λλόφων!) περιφέρει~ ΤJ.1ς WalIonie

i. ΓΈfιικά στΟΙχΕI« - ΓΈωΥρ«φ!« της περιοχής

-

Όπως, προαναφέραμε το Βελγικό

ομοσπονδιακό κράτος διαχωρίζεται

σε τρεις βασικές περιφέρειες, την

γαλλόφωνη και φλαμανδόφωνη και

την δίγλωσση περιφέρεια των

Βροξελλών. Μεταξίι τοuς σημαντικές

είναι οι διαφορές σε όλα σχεδόν τα

επίπεδα, όπως στα χαρακτηριστικά

το!) πληθοσμοίι, την κατανομή το!)

στο χώρο την συγκέντρωση των

δραστηριοτήτων

ΟΙ ΠΕΡΜιΕΡΕΕΣ Τον BEnΓlOY

ι ι\ιι:~θοaaοlιolίο.

ιι_ιιι F1Δmatιd aιί"ιρο

Εικόνα 2.3 : ((Οι περιφέρειες το\) Βελγίοu.»

όπως ακόμα και το ΣUστημα χωρικοίι σχεδιασμοι) και προγραμματισμοίι που εφαρμόζεται

και αναλίιθηκε στο προηγοίιμενο κεφάλαιο.

Η Βαλλονία ή Wallonie όπως είναι το γαλλικό της όνομα, καταλαμβάνει ως

γνωστόν το νότιο μέρος της χώρας και είναι κατά λίγο μεγαλίιτερη σε έκταση ωJiJ. και όχι

σΕπληθυσμό από την Φλάνδρα πο!) βρίσκεται στο βόριο τμήμα της χώρας .Η γλώσσα

πο!) χρησιμοποιείται σε αυτήν ειναι η γαλλική. Η περιφέρεια χωρίζεται σε 5 επαρχίες, την

Braband Walloon, την Hainau, την Liege, την Namur, το Luxembourg, και η

πρωτείιουσα. της βρίσκεται στην Namur.

Η περιφέρεια αποτελείται από 7 μεγάλες αστικές περιοχές, του Verviers, της

Mons, Tournai, La Louviere, n Charleroi, Namur, Liege, ενώ πιο έντονη αστικοποίηση

παρατηρείται κυρίως γuρω από την βιομηχανική ζώνη που δημιοuργείται και ενώνει την

Μόνς, με την Σαρλεροuά, την Ναμuρ και την Λιέγη (βλ. εικόνα 2.4) . Η έντονη

αστικοποίηση του βελγικοίι χώρου παρόλα ιxutιX εντοπίζεται κuρίως στην Φλάνδρα και όχι

στην uno μελέτη περιφέρεια. Το υπόλοιπο της περιοχής είναι σχετικά αραιοκατοικημένο

με πuκνότητα πληθυσμοίι μικρότερη των 50 κατοίκων ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο. Οι

κίιριες οικονομικές δραστηριότητες της περιφέρειας όπως και η κοινωνική και πολιτιστική
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ζωή εκτυλίσσονται επιαης στις αστικές ζώνες της περιφέρειας. (Eggerickx T,Gourbin

C,Schoumaker B,Vanderschrick C,Vilquin Ε, 2003)

Έτσι αυτή η αντίθεση μεταξί> των δυο περιφεΡΕιών όσον αφορά το επίπεδο

αστικοποίησης διαφαίνεται επίσης και στις χρήσεις γης αMiι. και στην χωροταξία όπως και

στα περιβαλλοντικά προβλήματα.

Το αποκεντρωμένο σίιστημα σχεδιασμοίι ποιι έχει ως αποτέλεσμα την υιοθέτηση

δίια τελείως διαφορετικών σuστημάτων χωρικοι) σχεδιασμοίι και προγραμματισμοίι,

αποτελεί μία από τις σημαντικότερες διαφορές μεταξυ των δίια περιφερειών.

Ο κοινός άξονας πα\) αποτελεί την βάση και των δίια συστημάτων στηρίζεται σε

εθνικό επίπεδο, σε τρεις βασικές αρχές, σε aurilv της αειφορίας, στην συνοχή και την

ποικιλότητα. Έτσι τα χωρικά προβλήματα αντιμετωπίζονται με τρόπο τέτοιο ώστε να μην

αποτελέσουν προβλήματα και για τις επόμενες γενιές (αρχή της αειφορίας) αλλά και για τις

γίιρω περιοχές, κάτι που επιτυγχάνεται με την αρχή της συνοχής. (Eggerickx T,Gourbin

C,Schoumaker B,Vanderscl1rick C,Vilquin ε, 2003)

Τα τοπικά και περιφερειακά συμβοίιλια της Βαλ/ονίας έχοuν πλέον αρμοδιότητες

σε θέματα, μεταφορών, δημοσίων έργων διαχείρισης φuσικών πόρων και πολιτιστικής

κληρονομιάς, εκπαίδεuσης ,περιβάλ/οντος, στέγασης αλ/ά και οικονομικής -βιομηχανικής

πολιτικής. Οι πόροι χρηματοδότησης προκίιπτουν από ένα κοινό σίιστημα διαίρεσης των

εσωτερικών εθνικών εσόδων. Η δίιναμη των τοπικών αρχών είναι πoΛU μεγάλη συγκριτικά

με τα ελληνικά δεδομένα αMiι. και σuγκριτικά με τα δεδομένα των περισσότερων

ευρωπαΊ·κών χωρών, με εξαίρεση το ισπανικό και το γερμανικό παράδειγμα. Έτσι οι

τοπικές αρχές εχοuν δικαιοδοσίες όπως να επιβάλ/ουν νόμοuς αλλά και φόροuς. Το

αξιοσημείωτο είναι επίσης ότι από τις δημόσιες δαπάνες ποσοστό μεγαλίιτερο ΤΟι) 40%

διαχειρίζονταιοι τοπικέςαρχές.
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Εικόνα. 2.6: « Οι οι:.<ονομΙΥ.ές δραστηριότητες στην περιφέρεια, τον Μάιο ΤΟΌ 1999,1;
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Ι (ΗJ;'αΚΗκη Ι Ιω'H"IH~τα

ΠΙ. Η επαρχία TY~ς Braband WalIoon

"

, FIanwιd • _όΙασδρσ•

όπως

Braband

Βρυξελλώντωνπεριφέρεια

προαναφέρθηκε μία από τις 5 της

περιφέρειας κιχι γειτνιάζει με την

Η επαρχία της

\'Qalloon, ειναι

(χάρτης) αλλά και την αστική

ζώνη των Βρυξελλών (Βλ X<iρτ/

1, παράρτημα). Η επαρχία έως

και το 1995 ήταν ενοποιημένη με

την φλαμανδική Βραβάνδη

(Braband Flamand) ποιι σήμεριχ

πλέον είvιxι κιχι αιιτή ανεξάρτητη

-

Eικόνcι 2.4: «Η επα.ρχία. της Braband Wal100n σε σχέση

με τις περιφέρειες.»

Πηγή:« www.wordiq.com»

κιχι σuvoeeuEl βoρειoιxvιxτoλικά με την εuρuτερη περιοχή των Βρυξελλών. Το γαλλόφωνο

λοιπόν τμήμα της αποτελείται από 27 δήμους και αποτελεί την περιαστική ζώνη και

μέρος της προαστιακής ζώνης των Βρυξελλών. (Eggerickx T,Gourbin C,Schoumaker

B,Vanderschrick C.Vilquin Ε. 2003)

Eιxόνcι 2.5: «Η επα.ρχία: της Braband Wallooη με τους 27 δήμouς και τον δήμο της 1.1.Ν.»

Πηγή: www.ibw.be
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i. Πληθυσμός- δημογραφιΧά χaρcι=ηριστΙXά

Ο πληθuσμός της φαίνεται να μην έχει σταματήσει να αυξάνεται από το 1978, ενώ με

μεγαλ6τερη ένταση τα τελεuταία είκοσι χρόνια (Χυτός έχει (Χοξηθει κατά 20% πο!) αποτελεί

καταρχήν την μεγαλUτερη αuξηση της περιφέρειας και ταuτόχρονα η ζώνη των Βρuζελλών

έχει χάσει 7% το!) πληθυσμούτης.

1978 1985 19% 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Braband
Walloon 274878 297547 339062 341565 344508 347423 349884 352018 355207 358012

Ottίgnies--

LLN 15000 20385 25623 25834 26202 26974 27380 27703 28372 28678

Πίνακcι:ς 2.6 : « Ο πληθυσμός της επαρχίας και της πόλης της lLN.»

Πηγή, INS

Άλλωστε η περίοδος από το 1965 έως το 1979 αποτέλεσε την χρuσή περίοδο της

περιαστικοποίησης των Βρυξελλών αλλά και για την περιφέρεια της Wallome. Θα έπρεπε

να επισημανθει ότι κατά την περίοδο πα!) αναφέρθηκε εκτuλίχθηκε το φαινόμενο

δημιουργία της πόλης της Louvain-la-neuve αλλά και της απόλuτης και οριστικής

αlJτονόμησης των Μο κοινοτήτων, γεγονός που επιβεβαιώνει και δικαιολογεί την αuξηση

του πληθυσμού εντός του γαλλόφωνου εδάφους αλλά και ανακατανομή ΙXlJtOίI μέσα στην

χώρα.

Η. Οεκονομεχή lστορt'ιχ. της περωχής

Η δεκαετία του 80 , οικονομικού κυρίως χαρακτήρα δεκαετία, διαφοροποιείται από τις

προηγούμενες λόγω της αυξημένης οικονομικής δραστηριότητας που παρουσίασε. Στην

επαρχία της Braband WaUoon αναπτύχθηκε μία οικονομική δlJναμική τέτοια η οποία

αντισταθμίζει την έντονη συγκέντρωση υπηρεσιών και συνεπώς των θέσεων εργασίας που

επικρατούσε εκείνη την εποχή στην ευρύτερη περιοχή των Βρυξελλών.

Η επαρχία αποτελεί σήμερα τον έναν από τους Μο βασικο6ς πόλοuς εργασίας της

γαλλόφωνης περιφέρειας. Ο πρώτος και μεγαλ6τερος βρίσκεται στην Λιέγη και απασχολεί

τους μισο6ς περίπου εργαζόμενοlJς της περιφέρειας • ενώ η Braband WaUoon σε

συνδυασμό με την περιοχή του Ath • φιλοξενο6ν τον εξειδικεuμένο πληθuσμό που ζει και

εργάζεται στον τριτογενή τομέα των ΒΡlJξελλών αλλά και στις τοπικές δραστηριότητες
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πληροφορικής
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χαι

35,000

30,000

25,000

20,000

15,000

10,000

Ο Βέλγιο

ο Περιφέρεια της

Βαλλο'loiας(Wallοnίe)

ο Επαρχία της Braband
Walloon

ΙΕΙ Ottignies-Louνain-Ia-Neuve

Μέσο δrιλ~\O εισόδημα Μέσο δηλωμέ\Ο εισόδημα

ίEτo~ 2000(σε ευ~) Έτος 2001 (σε ευρώ)

Διάγραμμα 2.1 : {, Το μέσο εισόδημα στην επαρχία της Braband Walloon,
συγκριτικά με τη χώρα ,την περιφέρεια και την LLN για το 2000 και 2001.})

Πηγή: Ιδία επεξεργασία

φαρμακευτικής που έχουν κατά κύριο λόγο σχέση με την πόλη της Louvain-la-neuve και

το πανεπιστήμιοτου UCL και ακόμα πιο σuγχεκριμένατα τεχνολογικά το!) πάρκα.

Είναι επίσης απαραίτητο να αναφερθεί ότι η επαρχία αποτελεί ένα από τοuς

εκπαιδευτικούςπόλοuς της χώρας καθώς φέρει εντός των ορίων της με το πανεπιστήμιο

το!) UCL, που αποτελεί το παλαιότερο πανεπιστήμιοτης χώρας, ένα από τα παλιότερα της

Ευρώπης.

Έτσι η επαρχία καταλήγει σήμερα να είναι μία από τις πλοuσιότερες της

γαλλόφωνης περιφέρειας και ο πληθuσμός της να είναι αποτέλεσμα το!) φαινομένου της

περιαστικοποίησηςκαι προαστιοποίησηςπου έλαβαν σταδιακά χώρα στην ευρύτερη χώρα

από το 1965-1979. Τα κύρια χαρακτηριστικά του τον περιγράφουν ως έναν από τους

νεότεροuς ηλικιακά πληθuσμοuς των βελγικών περιοχών, α"λλiι.. και ιδιαιτέρα ευνοημένο

οικονομικά, καθώς χαίρει των πλεονεκτημάτων όπως της μεγάλης σuγχέντρωσης θέσεων

εργασίας περιμετρικά και εντός της επαρχίας αλ/fι.. και τ/ς κοντινής από την πρωτεύοuσα,

απόστασης. Ένα από τα πλέον αρνητικά σημεία της επαρχίας είναι η γεωγραφική της θέση,

ανάμεσα σε πo"λλiι.. και μικρά δυναμιγ.ά γ.αι ανεπτuγμένα αστικά κέντρα, που δεν της δίνουν

την δuνατότητα να υπερισχuσει αισθητά έναντι των άλλων και να γνωρίσει μία επιπλέον

αuτονομία και οικονομική ανεξαρτησία.
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Εικόνα: 2.7 :« ΟΙ oιστικέ~ ζωνες της γαλλόφωνηςπεριοχής.»

Πηγή: SDER
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 30 : «Η πόλ" τ"ς Louvain-la-ncuvc»
Όπως αναλύθηκε στο πρώτο κεφάλαιο η πόλη της LLN αποτελεί μια σίιγχρονη ~(νέα

πόλψ η οποία έχει ορισμένα ιδιαίΤΕρα χαρακτηριστικά,που την χάνουν να ξεχωρΙζει από

την Εuρίιτερη κατηγορΙα, όπως την ασυνήθιστη σχέση της με την εχπαιδευτική

δραστηριότητα, τις ρίζες της αλλά και τον τρόπο διαχείρισης και λειτουργίας της. Το

- μοντέλο αυτό ,που σuvοπτικά ΠΕριγράφηκε παραπάνω πλαισιώνεται από το ευρίιτερο κλίμα

που επικρατουσε κατά τις προηγούμενες δεκαετίες στο ομοσπονδιακό κράτος του Βε:λγίοu,

χαθώς Υ-αι τα χοινωνιχα και ποΝτιχα προβλήματα από την σuνuπαρξη δύο διαφορετικών

κοινοτήτων, όπως αναλύθηκε στις σελίδες του δευτέρου κεφαλαίου. Η κατα την δεκαετία

'68-'78, πολιτική χατάσταση και η διάρθρωση της διοΙκησηςτων περιφερειώναNJι.. και των

θεσμικών οργάνων (βλ. κεφ. 2) με την πάροδο των ετών και την ολοκλήρωση της

ομοσπονδιοποΙησης ΤΟΙJ κράΤΟlJς το 1993, σlJνέβαλλαν σημαντικά, με έμμεσο όμως τρόπο,

στην ίδια την δημΙΟlJργία αλλά και την πρωτοβουλία για δημΙΟlJργία της υπό μελέτη (<νέας

πόληQ>.

Η δlJσκολiα για ειρηνική σlJμβiωση μεταξύ των δύο κοινοτήτων και η σlJνεχής

διαμάχη για επικράτηση μίας εκ των δύο, κατέστησε το διοικητικό σύστημα και σtlνεπώς

και 10 σύστημα χωρικού σχεδιασμούκαι προγραμματισμού,απόλlJτα αποκεντρωμένο12. Η

αποκέντρωση aIJT;' ΠΟΙJ παΡΟlJσιαζει το Βελγικό σuστημα σχεδιασμοΙ; εΙναι άρρηκτα

σlJνδεδεμένη με την Πόλη ΠΟΙJ εξεταζεται καθώς η πρώτη σlJνέβαλλε στην εuκολη λήψη

της πρωτοβΟlJλίας και στην νομική lJποστήριξη για την δημιουργια μίας «νέας πόληφ

ζήτημα ΚlJρίως περιφερειακό και όχι εξ ολοκλήροlJ κεντρικής διοΙκησης2. Η uπαρξη

διαφορετικών ΚlJβερνήσεων για κάθε κοινότητα αλλά και κονδυλΙων που τα διαχειρίζονται

και τα διανέμουν κατευθείαν οι περιφέρειες, αποτέλεσαν κίνητρα για την lJλοποίηση της ως

τότε (ωτα χαρτια), πρωτοβουλίας της διοίκησης του UCL, για εγκατάσταση ΤΟΙJ

εκδιωγμένου μέΡΟlJς 1Ο1J πανεπιστημΙοlJσε μΙα (<νέα πόλη».

i\1ε πληθώρα προβλημάτων αλλά και ένα σχετικά πρόσφορο έδαφος και ανοιχτό

σε νέες καινοτόμες ιδέες για αναπτυξη και επικράτηση επί του φλαμανδικού κόσμου, η

γαλλόφωνη κοινότητα προωθε! την πρόταση δημιουργίας μΙας ~Nέας πόληφ στο

γαλλόφωνο μέρος της χώρας. Η πρόταση, η οποία ήταν μελετημένη σε βάθος χρόνια πριν

έρθει στην επιφανεια και παρει διαστασεις γεγονότος, καθώς το σχΙσμα του ΚαθολικοΙ;

,
- f-:ατά τα Βελγικά δεδομένα διοίκησης γ.αι βcωει του αποκεντρωμένου συστηματα; οι περιψέρειες έχουν

αρμοδι6τητες σε όλα τα χωρικά και πολεοδομικά ζητηματα που αφοροίιν την περιοχή τους και αρμοδιότητα να

θεσιιίζοιιν τις αντίστοιχες νομοθεσίες.
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πανεπιστημίοιι τοιι UCL ήταν αναμενόμενο να σιιμβεί, λόγω των κοινωνιχων χαι πολιτικών

διαταραχών της εποχής όχι όμως με την δραματική διάσταση ποιι πήρε το 1968 (βλ. Κεφ.

3 β). Η πρόταση της διοίκησης τοιι πανεπιστημίοιι , λοιπόν γίνεται πραγματικότητα και το

1972 αρχίζοιιν οι διαδικασίες μετακόμισης, με μια πρώτη ολοΥλήρωση το 1980 και ένα

δεύτερο μακροχρόνιο στόχο διεύριινσης το 2000. 2:ήμερα η ηλικία της Πόλης αγγίζει τα

33 χρόνια και έχει αναπτύξει ένα ιδιαίτερα καινοτόμο σύστημα διοίκησης, διαχείρισης των

πόρων καθως και μία ιδιόμορφη πολεοδομική δομή ποιι σπάνια σιινανταται Μτα την

μελέτη των σύγχρονων πόλεων.

'::τα παραΥ.ατω ιιποκεφάλαια αναλύεται η ιστορία της μελέτης περιπτωσης,

παροιισιαζεται το χρονιχό δημιοιιργίας της, όπως και διαφορα χαρακτηριστικά της Πόλης,

δημογραφικά, κοινωνικά, οικονομικά, αλλα χαι τα πλέον καινοτόμα στοιχεία της και

σημεία τοιι πολεοδομικού μοντέλοιι στα οποία οφείλει την επιτιιχία της σε κάποιοιις τομείς

, και την αποτιιχία της σε καποιοιις αλ/οιις.

IV. ΓενικιΧ χO(ι:ιO(κτ~ριστικιX

i. ΓεωΥριχφfχά

Η πόλη της LoLlvain-Ia-neLlve βρίσκεται στην περιφέρεια της Βαλ/ονίας (\VaIIonie) και

στην επαρχία της Γαλ/όφωνης Βραβάνδης (Braband WaIIoon). Το επισημο όνομα της

είναι Ottignies - Loιιvain-Ιa-neιινe καοως ένας νόμος τοιι 1977 για την μείωση

τοιισιινολικού αριθμού των τοπιχών αιιτοδιοικήσεων χαι σιιγχωνειιση κάποιων κοινοτήτων,

προέβλεπε την διοικητική ενοποίηση της πόλης με τον πλησιέστερο οιχισμό της

Ortignies·'. Η ειιρύτερη επαρχια είναι η πλησιέστερη στην περιοχή των Βριιξελ/ων

ονομάζεται Braband Walloon και είναι ιδιαίτερα αραιοκατοιχημένη συγκριτικά με την

περιφέρεια της πρωτεύοιισας. όπως προαναφέρθηκε η εν λόγω επαρχία έως και το 1995

ήταν επίσημα ενωμένη με το φλαμανδόφωνο κομμάτι της.

Η πόλη βρίσκεται σε μία μικρή χοιλαδα έκτασης 900 εκταρίων στα γεωγραφιχα

όρια του δήμου της Ottignies, η οποία στο κέντρο της παρουσιάζει μία εδαφική

κοιλότητα - μορφολογικό χαραχτηριστικό της περιοχής ποιι συνέβαλε σημαντιχα στον

σχεδιασμό της Πόλης, ενω στο βορειοδυτικό της ακρο βρίσκεται μία δασική έκταση 200

εκταρίων (ΤΟ δάσος της Lauzelle).

, Εδώ αξίζει να σημειωθεί πως η κοινότητα της Orrignies πούλησε τις εκτάσεις, τάξεως των 900
εκταρίων, ποu ανήχοuν τώρ::t στο πανεπιστήμιο στο UCL κατά την τριετία '69-'72
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Η αγροτική γη

βορειοανατολικά το!)

κέντρο!) αποτελείται από

έκταση, κοινό

χαρακτηριστικό της

πλειοψηφίας των εδαφών

της χώρας και κuρίως της

επαρχίας, πο!) δίνει την

εuκαιρία όπαρξης

καλλιεργειών στην

εuρuτερη περιοχή της

πόλης. Αξίζει να

αναφερθεί, όσον αφορά

στην γεωγραφία και

μορφολογία

-

μία - ιδιαίτερα εόφορη

Εικόνα 3.1 :« Η έκταση πο!) βρίσκεται σήμερα: η ILN.»

Πηγή: Deprez Β, 2000

της περιοχής η ίιπαρξη μία λίμνης στην νοτιοανατολική πλεuρά, η οποίαν αν και τεχνητή

αποτελεί μέρος το!) σχεδιασμού της Πόλης και λειτοuργεί ως βιολογικός καθαρισμός, των

νερών της βροχής και των απόνερων πα!) δημιοuργούνται από τα vοικοκuριά, ενώ

παράλληλα αποτελεί πλέον κομμάτι τοl.) φοσικού περιβάλλοντος της.

ίί. ΔημoyρaφlκιX

Η περίπτωση της LLN όσον αφορά στα δημογραφικά της χαρακτηριστικά,θα μποροί:ισε

να θεωρηθεί ως απόλuτα προβλέψιμη καθώς το στρατηγικό της σχέδιο αποβλέπει σε μία

σuγκεκρψένη διάρθρωση ΤΟι) πληθuσμοί:ι, αλλά και στην προσέλκuση σuγκεκριμένων

πληθuσμιακώνομάδων με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά,και σuγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα.

Στην περίπτωση αuτή όμως η προβλεψιμότητα δεν ήταν απόλuτη, καθώς τα κοινωνικά

φαινόμενα,ως γνωστόν, όσον μελετημένα και να είναι εξελίσσονταιπάντα με τρόπο τέτοιο

ΠΟι) παροuσιάζοuναπόκλιση από το αναμενόμενοαποτέλεσμα.
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Ο αρχικός στόχος που είχε τεθεί από την ομάδα μελέτης της πόλης ηταν της

τάξεων των 50.000 κατοικων εκ των οποίων μόλις το ένα τρίτο να αποτελείται από

φοιτητές. Ο στόχος αυτός με την συνεχη μελέτη του χώρου και των δραστηριοτητων που

εκεί εκτυλίσσονται, άλλαξε κατά το 1990 σε 30.000-35.000 κάτοικους καθώς θεωρηθηκε

ότι ο αρχικός στόχος που είχε τεθεί δεν συμβάδιζε με την αναμενόμενη ποιότητα ζωης

που είχε επίσης τεθεί ως βασικός στόχος του στρατηγικοί.! σχεδιου της Πόλης. ( Merτens

Α, 2003)

Ο πανεπιστημιακός χαρακτηρας

της καθώς και η κατάστασή της ως «νέα

πόλψ, διαμορφώνουν ένα ιδιαίτερα

δυναμικό κοινωνικοοικονομικό προφίλ

του κατοίκου της για τα δεδομένα της

χώρας αλλά και της Ευρώπης.*53Το

μοναδικό αυτό προφίλ διαμορφώνεται από

επιμέρους στοιχεια όπως Π.χ. το μεγάλο

ποσοστό του πληθυσμοί.! που κυμαίνεται

ο Ottignies

,9031 ..-<,..,.~,

cι ΙΙΝ,

17943

ο Ottignies- ΙLN

8ΙΙΝ

ο Ottignies

Ο Ottignies·
ΙΙΝ,

26974

Διάγραμμα3.1 : «ο πληθοομός τοι> δήμοι> της

OLLN.»

Πηγή: Ιδία: επεξεργασία

ηλικιακά από 20 έως 24 χρονών και δίνει το χαρακτηρισμό «νέOQ> στον πληθυσμό. Ο

μέσος όρος ηλικίας που κυμαινεται στα 25,6 χρόνια δίνει μία πιο σαφη εικόνα για την

παραπάνω πρόταση. Άλλωστε ο πανεπιστημιακός χαρακτηρας της Πόλης αλλά και η ίδια

η (i νέα πόλψ ειναι φυσικό να προσελκuει νεότερο σε ηλικια πληθυσμό.Βάσει της

απογριχφης του Ιανουαρίου του 1999 ο πληθυσμός της πόλης φτάνει τους 17.943

κατοίκους από τους oπoίouς μόλις 8.800 ειναι φοιτητές του πανεπιστημίου και 4.000 από

αυτοuς αλ/οδαποΙ Ιδιαιτερο χαρακτηριστικό του πληθυσμοί.! αποτελοuν τα ασυνηθιστα

για τα δεδομένα των πόλεων επιπεδα αUξησης.( hctp:/ /membres.lycos.fr)

Πoσoσtόπλ •••e.,,,,,.
1978-2003 1985-2003 1997-2003 2002-2003

Braband
W'allOOD 23,22% 16,89% 4,59% 0.78%

Ottiιlnies-U.N 82,65% 40,68% 9,91% 1,08%

Πίνακας 3.1 :« Τα ποσοστιΧ αί>ξηοης το\) πληθοομού.))

Πηγή: Ιδία επεξεργασία
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Διάγραμμα 3.2:« Η απεικόνιση το!) φοιτητικοίι και μη

πληθuσμοuκατά την δεκαετία '88-'98.))

Πηγή: Eggerickx Τ, Poulain Μ, Albarello Luc, Hesse Ch, 1999

του μόνιμου πληθυσμοό, ο ρuθμός του οποΙου φτάνει το 9% ετησίως, αντίθετα με τον

ρuθμό αόξησης Tou πληθυσμοό των φοιτητών που είναι πoΛU μικρότερος από ότι θα

περίμενε κανείς για μία πανεπιστημιοόπολη.

Ο πληθυσμός των μόνιμων κατοίκων που δεν απαρτίζουν φοιτητικό πληθuσμό,

σχεδόν διπλασιάστηκε σε μΙα δεκαετία, γεγονός αισιόδοξο για το μάλλον της Πόλης που

αποβλέπει στην σταδιακή υπερίσχuση Tou μόνιμοu πληθυσμοό προκειμένοu να γίνει μία

φυσιολογική πόλη. Αuτό άγγιζε το 51% το 1999 ενώ το 1993 ήταν 41% και νωρίτερα, το

1988, ήταν 39%.( EggerickxT,Poulaίn Μ, Albarello Luc, Hesse Ch, 1999)Σε γενικές

γραμμές, ο πληθuσμός της LLN που διαμένει στην Ιδια την Πόλη αυξάνεται με ρuθμό

5,% ετησίως, ποσοστό που είναι τριπλάσιο από το αντίστοιχο Tou δήμοu στο σόνολο του,

της OLLN. Ο τελευταίος παρουσιάζει ρυθμό αόξησης Tou πληθuσμοu ιδιαίτερα

σuγκρατημένο για τα δεδομένα της Βαλλονίας, χωρίς να ισχόει το ίδιο βέβαια και για το

κομμάτι της LLN. Άλλωστε κατά την πενταετΙα 1993-1998, από την συνολική αόξηση του

δήμου το 60%παροuσιάστηκε στην LLN, ενώ το υπόλοιπο 40% στην κοινότητα της

Ottign.ies.

Παρόλα αυτά κατά τα στατιστικά δεδομένα του 2003 ο ημερήσιος πληθuσμός της

Πόλης αγγίζει τους 40.000 ανθρώπους με πυκvότητα τέτοια στο κέντρο της πόλης που ν'

αγγίζει τοuς 10 εργαζόμενους ή/ και κάτοικοuς ανά km2 έτσι ώστε να μην επιτρέπει την

54



-

κινηση παρά μόνο πεζών σε αυτό. Γενικότερα η πυκνότητα πληθυσμοίι στην κοινότητα της

LLN, βάσει της στατιστικής υπηρεσίας του Βελγίου με στοιχεία του 2003, είναι 870

κάτοικοι/ km2, ενώ ταυτόχρονα η γαλλόφωνη περιφέρεια του Βελγίου έχει πυκνότητα 200

κάτοικους / km2 και με 337,7 κάτοικους / km2 σε ολόκληρη την χώρα. (Laconte Ρ, 2003)

ΠO~όΤ11ΤCΙ πλ.11θοσιιοό

Bιiλylo 337,7 κιΧτοικοι/ m 2

Πa(llφBQ8tll Π\Ι; WaUonic 200 κάτοικοι/ m 2

Louvaίn-la-neuve 870 κιΧτοικοι/ m 2

Πίνακας 3.2 : «Οι πυκνότητες πληθυσμοι) στην χώρα, την περιφέρεια και τ/ν LLN.))

Πηγή,ΙΝS

Πρέπει να αναφερθεί πως η διαφοροποίηση μεταξίι πληθυσμοίι ημέρας και νίιχτας

αποτελει μία παραδοχή η οποία γίνεται σε τέτοιο βαθμό ώστε αυτό να θεωρείται δεδομένο

και να αποτελεί έναν ρόλο που η Πόλη πρέπει να υπηρετεί με παροχές της στους

κάτοικους και τους επισκέπτες.

ίΗ. Οικονομικά στΟlΧS/«~ ο! χρηματοδοτικο/ πόρο!

Η χρηματοδότηση της Πόλης αποτελοίισε ανέκαθεν ένα ιδιαίτερα σημαντικό ζήτημα. Οι

πηγές χρηματοδότησης λιγοστείιουν αισθητά με την πάροδο του χρόνου και το 1999

κρίθηκε αναγκαία η ίδρυση ενός οργανισμοίι που φέρει το όνομα Ίδρυμα «Λουβαίνψ και

ρόλος του είναι να αναζητεί συνεχώς και να εξασφαλίζει πόρους και κονδίιλια από

οποιαδήποτε πηγή μποροίιν αυτά να διατίθενται. για την επέκταση και συντήρηση της

Πόλης αλλά και την δημιουργία νέων κτιριακών και μη υποδομών και εγκαταστάσεων.

(W\vw.fondat:ion-louvain.ucl.ac.be)H δραστηριότητα του ιδρίιματος ήδη μετράει θετικά

αποτελέσματα καθώς πέντε μόλις χρόνια από την δημιουργία του και με μία τριετή

καμπάνια προώθησης της Πόλης. έχει καταφέρει να συγκεντρώσει 25.000.000 ευρώ που

ανταποκρίνονται στις επείγουσες ανάγκες του πανεπιστημίου.

Αν γυρίσουμε αρκετά πιο πίσω να ερευνήσουμε τους οικονομικοίις πόρους του

πανεπιστημίου τα προηγούμενα χρόνια παρατηρώντας τυχαία το οικονομικό έτος 1993, θα

παρατηρήσουμε πως η εξεύρεση αυτών γινόταν με παρόμοιο τρόπο όπως και σήμερα. Για

την συνολική «,επιχείρηση» της LLN η χρηματοδότησηαπό τον ιδιωτικό τομέα ειναι και

η μεγαλύτερη με ποσοστό 53,26% . Η χρηματοδότηση από τον δημόσια τομέα, στο

σύνολο των επενδύσεων. φτάνει το 28% και αποτελεί κυρίως το ποσό των χρημάτων που
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δόθηκε από το κράτος για την δημιουργία της κτιριακής οποδομής για την εγκατάσταση

των πανεπιστημιακών κτηρίων, καθώς και ένα μέρος τοο αποτελεί τον δανεισμό τοο

πανεπιστημίοο με εγγυητή το κράτος και σκοπό κορίως την αγορά των εδαφών. Σ' αυτό το

τελεοταίο ποσοστό μπορεί να συμπεριληφθεί και ένα 7% επί της σιινολικής επένδοσηςποο

προήλθε από κρατικούς πόροος και αφορούσε την κατασκεοή κοινωνικού εξοπλισμού,

εστιατορίων,εστιών κλπ.

Κατανομή επενδύσεων'199~)

INESU
3,15%

Το UCL χρησιμοποίησε, στα

πλαίσια εξεύρεσης επενδοτών, μία μη

κερδοσκοπική εταιρεία που φέρει το

όνομα INESU, ως χρηματοδοτικό μέσο

εφόσον τα κρατικά και πανεπιστημιακά

κονδύλια δεν επαρκούσαν. Από αοτή την

σιινεργασία προέρχεται ένα 3% τοο

σονολικού ποσού ποο δαπανήθηκε για

την διεκπεραίωση του έργοο ως τα μέσα

τοο '90, το οποίο χρησιμοποιήθηκε

κορίως για την ολοκλήρωση έργων

οποδομής.

Δανtwμός

28,13%

Δημόσιες ι:πενδιkrι:ις

.__.--r-___ ...."

Διάγραμμα 3.3 : 11 Οι χρηματοδοτικοί πόροι το οικονομικό έτος 1993.»

Πηγή: Remy), 1998

V. Ιστοeικ~ οιvοιδeοιι~

i. Ηα,τ!α δημlOυΡΥ!ας της πόλης-το πολιτ,κό πρόβλημα

Η δημιουργία της πόλης έχει τις ρίζες κάποο στο 1966 και τον τίτλο της δεύτερης «νέας

πόλης» στο Βελγικό κράτος μετά την Charleroi ποο δημιοοργήθηχε τον 170 αιώνα και της

μοναδική σύγχρονης «νέας πόλης» της χώρας. Η κατασκεοή της δρομολογήθηκε μετά

από πρωτοβουλία τοο πανεπιστημίοο τοο UCL, ποο αποτελεί ένα από τα πιο παραδοσιακά

πανεπιστήμια της Εορώπης αMJι. και το πρώτο γαλ/όφωνο πανεπιστήμιο τοο Βελγίοο

καθώς ιδρύθηκε το 1425 και εγκαταστάθηκε στην φλαμανδόφωνη περιφέρεια της χώρας

στην μεσαιωνική πόλη Leuven (ΛοοβαΙνη). (hrφ://membres.lycos.fr)
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Οι σuμβίωση και σuνόπαρξη

Μο διαφορετικών πληθυσμών, που

μιλούν διαφορετικές γλώσσες και

έχοuν διαφορετική μεταξά τοuς

παράδοση, κοuλτοuρα και σuvήθsιες

, κάτω από την ομπρέλα τοι>

ομοσπονδιακού κράτους τοι>

Βελγίοu, δεν ήταν ιδιαίτερα ομαλή

κατά τις δεκαετίες τοl) '50 και του

'60. Η διαμάχες μεταξά των Μα

ισχuρών κοινοτήτων των Βαλ/όνων

και των Φλαμανδών, οδήγησαν σε

πολιτικές ανατροπές, λα"ίκές

εξεγέρσεις καθώς και εκδήλωση

Εικόνα. 3.3 : {( Εικόνα από την κατασκευή των πρώτων κτηρίων το 1970.»

Πηγή: Deprez Β, 2000

ακραίων φαινομένων για την επικράτηση στην εζοuσiα μίας εκ των δUα. Η κορύφωση της

διαμάχης και οι εντάσεις τοl) 1968 εντός των πανεπιστημίων οδηγεί στην διαίρεση ενός εκ

των πανεπιστήμιων της χώρας, τοι> καθολικοό πανεπιστήμιο!) της Louvain , στο

γαλλόφωνο τμήμα αυτοι) και το ολλανδόφωνο. Άλλωστε το πανεπιστήμιο uπήρξε

διαιρεμένο και πριν το σχίσμα ενώ συστεγαζόταν το ένα τμήμα με το άλλο στις

εγκαταστάσεις στο Leuven. Το σύνθημα της εποχής «έξω οι Βαλλόνοσ> δεν μποροuσε

παρά να δημιοuργήσει ακραία φαινόμενα ένα εκ των οποίων ήταν και η πτώση της

φλαμανδικής κuβέρνησης. Όλα αuτά τα αλuσιδωτά γεγονότα αργότερα, εuνόησαν την

γαλλόφωνη κοινότητα και εξασφάλισαν νομοθετικά και οικονομικά την μετακόμιση ΤΟι)

πανεπιστημίου σε νέα εδάφη εντός της περιφέρειας της Βαλλονίας. (R.cmy J. Lccrccq Ε,

1997)

Οι κυβερνητικές πιέσεις, ως αντάλλαγμα της νομοθετικής διεuκόλυνσης,

αφοροuσαν στην εγκατάσταση ΤΟι) πανεπιστημίου σε κάποιο μέρος της Βαλλονίας, έτσι

ώστε να συμβάλλει στην οικονομική ανάπτuξη της τελεuταίας, αλλά και την

αποσuμφόρηση των Βρυξελλών. Σuνεπώς η πρόταση για ανάπτuξη μίας «νέας πόλης» ποι>
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θα έπαιζε διπλό ρόλο ως πανεπιστήμιο αλλά και ως αυτόνομη πόλη και πόλο ανάπτυξης,

της γειτονικής με των Βρυξελλών, επαρχίας της Braband \XΙaIIoon, που έγινε από την τότε

διεί>θuνση του πανεπιστημίοu, αποτέλεσε πρόκληση για την γαλλόφωνη κυβέρνηση.

Βέβαια Οα ήταν καλό να αντιπαριχθέσουμε εδώ μία αρνητική άποψη που

υn,ρστηρίζει πως η εξεύρεση ενός μέροιχ; για να εγκατασταθούν μερικές χιλιάδες φοιτητών

και δεκάδες καθηγητών μετά τον εκδιωγμό τους, από την φλαμανδόφωνη κοινότητα, είναι

πιο ντελικάτη από το να προσπαθήσοuν να δημιουργήσουν μία καινούργια ταuτότητα

εξίσου σημαντική μΕ αυτή πou ως τότε είχαν σαν σύνολο. Άλλωστε δεν θα πρέπει να

παραβλεπουμε το γεγονός ότι η πρόταση στο σύνολο της αλλά και η σύλληψη της ιδέας

μας έρχεται από τον τότε διευθυντή του πανεπιστημίου, Miche! \ΨOί[ήn ο οποίος χρόνια

πριν το ~χίσμα4 σχεδίαζε την δομή της πρότασης tOu. Θα ήταν σωστό επίCΠjς να

αναφερθεί ότι η αναγκαιότητα για την εγκατάλειψη της Λουβαίνης από του γαλλόφωνους

του πανεπιστημίου, ήταν γνωστή από τις αρχές του 1963. Βέβαια δεν ηταν ποτέ

αναμενόμενη η τραγικη κατάληξη της συνεχούς κόντρας αυτής μεταξύ των δύο

κοινοτήτων, ακόμα και στο πανεπιστημιακό χώρο που είχε λάβει μεγάλες διαστάσεις καθ

'όλη την δεκαετία του '60. (hnp://mcmbrcs.ΙΥcοs.fι·/redcross/lΙnartίc!e.huη!)'Ετσιη

αναγκαιότητα μεταΧόμισης, Εντός μίας δεχαετίας, τμήματος του πανεπιστημίου

ενεργοποίησε τις διαδικασίαςμελέτης για την δημιουργία ενός πολεοδομικοuσχεδίου που

να υλοποιηθεί στα γαλ/όφωνα εδάφη και να στεγάσει τις ανάγκες του πανεπιστημίου. Το

χρονικό περιΟώριο αυτό αποτέλεσε για τον τότε διευθυντή Miche! \XΙoirrin και εμπνευστη

της ιδέας, πρόσφορο έδαφος για την εξέταση όλων των πιθανών σεναρίων και την τελικη

επιλογή του βέλτιστου. Ο τελευταίος εμπνευσμένος από τα παγκόσμια παραδείγματα και

ιδιαίτερα από την περίπτωση της Ιαπωνικης πόλης TsuktIba 5 ,απευθύνεται στον

4Με την λiξη !χίσμα εδώ εwoouμε την διαίρεση του UCL σε δύο μέρη, στο γαλλόψω\lOγ.αι το

·..μ.αμανδόψω\lOκαΟώς ".α.ι την λήξη της σ!Νεργασίαςμεταξυ των δύο κάτω από τις ίδιες κτιριακές

υποδομές.

~ !την περίπτωση της ιαπωνικής ΠόληςTsukuba, που βρίσλεται σε κοντινή από το Τόκιο <ιαπόσταση,

πα.ρατηΡOUΝταιπολλές ομοιότητες με την υπό μελέτη περίπτωση.Το έναοομα δόθηκε με την πρόθεση

για μετα~των κυβερνητικώνΎeXψείω" το 1961 εκτός πρωτεUouoας. ".άτι που ένα χρόνο μετά

εμπλοuτισμέ"ο με την αVΆy/.η για μετεψ.α.τάσταση ίων εθνικών ερευνητικών κέντρων, οδήγησε την

ιαπωνική κυβέρνηση το 1963 να αΠΟ?χσίσει για τον τόπο αυτόν μετεΥ.ιατάστασηι; που είναι η περιοχή

της Τsukuba. Ι-Ι ;.ο".α.τασΥ..ευή της επιστημονικήςαυτής πόλης προγραμματίστηγ,ε να aρχίσει το 1965 ι-:αι

να ολοκληρωθεί σε μία δεγ.α.εήα. Το 1969 η ολοκλήρωση της πόλης αποφασίστηΥ.ε να γiνει σε δύο

στάδια: με ολογλήρωση για το πρώτο το 72 Υ...(ΧΙ για το δειJτερo το '77. Το στρα.τηγιΥ.ό σχέδιο της

πόλης σχεδιάστηκε από το γρατείο προώθησης Υ...(ΧΙ της Πόλης και με αυτόν τον τρόπο το 1972
άρχισαν οι πρώτες μεταχομίσεις εργαζομένων εκεί. Ένα χρόνο μετά ιδρύεται το πανεπιστήμιο της

Tsukub:t Υ.α.ι το 1983 τίθεται σε λειτooργtα. ίΟ εμπορικό κέντρο της Πόληc;.(\VW\v.infο-stukuba.οrg)
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Αμερικανό πολεοδόμο και αρχιτέκτονα Victor Gruen για α δώσει μορφή στην ονειρική

μεσαιωνικοί> τuποu πόλη που σχεδίαζε. Η βασική αρχική επιδίωξη του ήταν να μην

δημιουργηθείένα campus - γκέτο, όπως τα αντίστοιχα αγγλικά παραδείγματα της εποχής,

α)J,ά ένα αστικό περιβάlλoν όπου θα συμβίωναν αρμονικά φοιτητές και μόνιμοι κάτοικοι

και θα περικλuσει την εκπαίδευση ως αναπόσπαστη λειτουργία της.

Η πρόταση του αμερικανού αρχιτέκτονα ήταν εντυπωσιακά πρωτοπόρα για την

εποχή της, παρόλα αυτά αυτή εγκαταλείφθηκε με τον καιρό, αφού πρώτα δημιοuργησε

πληθώρα αντιπαραθέσεων αλλά και έντονο προβληματισμό στον ακαδημαϊκό κόσμο του

Πανεπιστημίου. ~το τελικό σχέδιο ΠΟι) υιοθετήθηκε όμως σημαντική ήταν η παροuσία

πολλών από τις προτάσεις ΤΟι) Gruen καθώς αuτές εφαρμόστηκαν στην σuνέχεια στην

πόλη της LLN. Όπως θα αναλuθοuν τα σημεια αυτά στα παρακάτω κεφάλαια, ονομαστικά

όμως μερικά από τα σημεία αυτά ήταν;

η υιοθέτηση του περιφερειακού δρόμοu,

η δημιοuργία τεσσάρων στο σuνολο συνοικιών,

η πρόσβαση από ένα υπόγειο μέσο μεταφοράςαλ/ά και

το καινοτόμο κέντρο της πόλης που βρίσκεται περίποΙ) 7-8 μέτρα πάνω από την

στάθμη του Εδάφους, ή αλλιώς τρεις ορόφοuς πάνω, καθώς οι δραστηριότητες της

Πόλης στο κέντρο της διαδραματίζονται πάνω σε μία τεράστια τσιμεντένια πλάκα

(dnlle) ποι) το διατρέχει, κατά την πρότuπη πόλη του Leonardo dn Vinci.

Εικόνα 3.5 : ,ι Εικόνα

από την κατασκεuή της

«(!aIle) που διατρΕχει το

πλάκαςτσιμεντένιας

κέντρο.)

Πηγή :Ένωση κατοίκων

τηςLLΝ(\~vw.aωΙn.be)



Η πρόταση Gnιcn αλ/ά και ο εuρίηερος προβληματισμός, οι αντιπαραθέσεις και οι

ενστάσεις ΠΟι) την επακολοuθησαν, οδήγησαν στην σίισταση της τελιΧής ομάδας μελέτης

της πόλης από έναν αρχιτέκτονα, ένα πολεοδόμο και ένα κοινωνιολόγο-οικονομολόγο,

τοuς Lcmairc, Laconrc και Blondel. Οι τελεuταίοι έφτασαν το πολεοδομικό σχέδιο σε ένα

πολι) προχωρημένο επίπεδο.

ίi, Τα ΠfΟαιιά σενάΡf(J( Υ,α την επΕλυσή του- ΗεπΕλυση

Οι εναλλακτικές λUσεις που δόθηκαν από την κεντρική κυβέρνηση για την

μετεγκατάσταση του γαλλόφωνου μέροuς του UCL, ήταν αρχικά δίιο, η περιοχή των

Βρuξελ/ών εκεί όποΙ) ήδη υπήρχαν πανεπιστημιακές εγκαταστάσεις, και η δεuτερη

εναλλακτική αφοροuσε στην εγ'Λατάσταση του ΠανεπιστημίοΙ) σε κάποιο μέρος της

γαλλόφωνης περιφέρειας της Βαλ/ονίας. Η πρώτη λUση δεν προτιμήθηκε από την ομάδα

μελέτης καθώς το πανεπιστήμιο είχε τα δικά τοι) κριτήρια χωροθέτησης, ποιι αφοροuσαν

σε θέματα προσβασιμότηταςαπό όλη την χώρα και διασuνδεσης με τα μέσα και τα δίκτυα

μεταφοράς. Τελικά, μετά από συναίνεση της ίδιας της κοινότητα της Orcignies στην οποία

το πανεπιστήμιο είχε απευθυνθεί και εφόσον καμία άλ/η δεν δεχόταν το πανεπιστήμιο με

εuνο'ίκές σιινθήκες, το πανεπιστήμιο συνέχισε τις διαδικασίες μελέτης του χώρου που είχε

επιλεγεί.

Τα γεωγραφΙ'Λά χαρακτηριστικά της περιοχής διαμόρφωσαν τον προσανατολισμό

τοιι πολεοδομικοι) σχεδίοΙ) της πόλης και του μοντέλου που υιοθετήθηκε και θα αναλuθεί

στα επόμενα κεφάλαια.

Η επιλογή της πόλης της Orcignies δεν αποτέλεσε εξαναγκαστική λίιση εγκατάστασης

από την κεντρική κυβέρνηση, παρόλα αυτά όμως εξετάζοντας κανείς την πολιτική

κατάσταση την εποχής εκείνης αρκεί να σημειώσει ότι η γαλ/όφωνη τότε κυβέρνηση

πάσχιζε με κάθε τρόπο να διατηρήσει την, χαμένη πλέον, καλή της οικονομική φήμη τοιι

'80 για την γαλλόφωνη περιφέρεια της Βαλ/ονίας. Η καλή οικονομία της Φλάνδρας και η

ανάπτuξη του ολ/ανδόφωνου χώρου εις βάρος της προηγοuμενης ήταν ένα φαινόμενο τοΙ)

οποίου οι Γαλλόφωνοι, επιδίωκαν την εξάλειψη. (Remy J, Lecreck Ε, 1998)

Έτσι η κατακόριιφη ανάπτυξη μίας γαλλόφωνης επαρχίας ποΙ) να συνορεuει με την

δίγλωσση περιοχή των Βρυξελ/ών και να ανοίγει δίοδο για ροή του συσσωρευμένου

πληθuσμοu προς τις κοντινές γαλλόφωνες περιοχές, φάνταζε ως σωτήρια λίιση για την τότε

γαλλόφωνη κιιβέρνηση. Δεν είναι παράλογο να σuσχετίσει κανείς τα δίιο αυτά γεγονότα,

δηλαδή την μεγάλη επιθυμία για οικονομική ανάπτuξη της γαλλόφωνης κuβέρνησης και
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την εγκατάσταση του UCL σε μία σίιγχρονη « νέα πόλψ>, χαθώς μέσα από αυτό μπορεί να

θαυμάσει την δημιουργιΧότητα και το μεγαλείο των πολιτικών και διοικητικών επιστημών

καθώς και τον ζήλο μίας κοινότητας να αναπτυχθεί και να αναδυθεί στον οικονομικό

τομέα, ακόμα και με λανθασμένα κίνητρα.

Το πανεπιστήμιο κατάφερε μέσω διαδικασιών, όπως την ανυπαρξία δημόσιας

υπηρεσίας πολεοδομίας στο δήμο της Ottignics στον οποίο γεωγραφικά εντασσόταν, να

γίνει ο κίιριος του παιχνιδιοίι και να ορίσει τους πολεοδομικοίις κανόνες του σχεδίου αλλά

χαι την μορφή και τον χαρακτήρα που θα έδινε στην νέα αυτή πόλη. Ο δήμος της

Otrignies τελικά έπαιξε τον ρόλο επενδυτή σε ολόΧληρη αυτή τη διαδικασία, ο οποίος και

παγιώθηκε για αρχετά χρόνια.

Το επιθυμητό αποτέλεσμα ήταν η δημιουργία όχι απλά ενός campus αλ/ά ο

προγραμματισμός και σχεδιασμός σε επίπεδο πολεοδομικό, αρχιτεχτονιΧό αlJJι.

οικονομιΧό και νομικό που να εμπεριέχει ως Χίιρια λειτουργία και διαχειριστή το

πανεπιστήμιο. Ο αρχικός στόχος του γαλλόφωνου τμήματος του UCL ήταν πλέον η

διασφάλιση της χατασχευής πανεπιστημιακών κτηρίων σε ένα μέγιστο χρονιΧό στόχο 15

ετών για την μετακόμιση 16.000 φοιτητών εχ των οποίων οι 9000 θα αποτελοίισαν

υποσίινολο του πρώτου μόνιμου πληθυσμοίι της «νέας πόληρι. Βασική όμως προσπόθεση

για αυτό ήταν να αποτελεί δεδομένο του στρατηγικοίι σχεδίου της πόλης το γεγονός ότι τα

πανεπιστημιαΧά χτήρια δεν θα αποτελοίισαν τον πυρήνα του αστιχοίι ιστοίι αMiι. θα τον

πλαισίωναν έτσι ώστε το πανεπιστήμιο να υπάρχει ως βασική λειτουργία στην πόλη. Η

προσφορά έπρεπε κατά χανόνα να είναι μεγαΜτερη από την ζήτηση, οι δημόσιες

επενδίισεις δεν διασφάλιζαν την επάρκεια των χατοιχιών και η προσέλκυση νέων επενδυτών

φαινόταν απαραίτητη. (Remy J, Lecrcck Ε, 1998)

Η εξασφάλιση χονδυλίων από την πολιτική για αποΧέντρωση που ασκοίισε κατά το

'70-'74 η Βελγική κυβέρνηση ήταν μία από τις χινητήριες δυνάμεις της Πόλης. Διαμέσου

τέτοιων πολιτικών η πόλη ευνοήθηχε μέσω οικονομικών ενισχίισεων όπως η

χρηματοδότηση των εγχαταστάσεων του πανεπιστημίου διαμέσου του νόμου που επέτρεπε

την επέχταση των πανεπιστημίων, συμβάλλοντας με την πάροδο του χρόνου στην

δημιουργία ενός οικονομικοίι και γεωγραφιχοίι τριπόλου ανάπτυξης της επαρχίας της

Braband Walloon (Wavrc-ottignies-LLN).

Η ανάπτυξη της νέας πόλης της Louvain- la-neuvc, ενώ θα περίμενε κανείς να

αποτελέσει μία αρκετά ΔUσxoλη και μακροχρόνια διαδικασία, εκδηλώθηκε πολίι νωρίς,
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σχεδόν αμέσως μετά την ανοικοδόμηση όλων των απαραίτητων κuριως πανεπιστημιακών

εγκαταστάσεων και κύριων uποδομών. Η δημιοuργια της καθώς και η λήψη των

περισσοτέρων αποφάσεων έγινε uπό σuνθήκες πίεσης και όχι με μακροχρόνια μελέτη και

σχεδιασμο, όπως TouMxtaTov η θεωρια απαιτεί, κάτι ποι> ανέκαθεν αποτελούσε ανησuχία

για την όσον αφορούσε στην uytYj ανάπτuξη της Πόλης.(fοuΙkcnsJ, 1998)

VI. Το πολεοδο",ικό",οντέλο

Το πολεοδομικό μοντέλο της Πόλης όπως θα αναλuθεί επίσης και από το

στρατηγικό σχέδιο της LLN, παροuσιάζει μία ιδιαίτερη ιδιομορφία και σuνθετότητα. Η

Πόλη αποτελείται από το κέντρο και τις τέσσερις σuνοικίες, τις δασικές εκτάσεις, μία

μικρή αγροτική έκταση, την λίμνη, το αθλητικό κέντρο και τα τεχνολογικά πάρκα (βλ.

παράρτημαχάρτη πόλης). Το κέντρο της Πόλης αποτελείταιαποκλειστικάαπό ένα δίκτuο

πεζοδρόμων το οποιο επιτρέπει την αποκλειστική τοι> χρήση από πεζούς και ποδήλατα.

λuτό EnlTuyxIiVETat καθώς οι δραστηριότητες εκτuλlσσονται, όπως ήδη αναφέρθηκε πάνω

σε μία τσιμεντένια πλάκα η οποία διατρέχει όλο το κέντρο της Πόλης και δινει την

δuνατότητα κάτω από auTYjv να γινεται η κίνηση των οχημάτων , των μέσων σταθερής

Εικόνα 3.6 ; (j Το κ~ντρo της

Πόλης κατά την φάση κατασκεuής

ΤΟU 1.Inoyelou άξονα τοu τρ~νoω)

τροχιάς a)J,Ii

δημιοuργούνται

στάθμεuσης.

και να

θέσεις

Πηγή: Depcez Β,1997

Η πρόσβαση στο κέντρο γίνεται uπογειως με το τρένο το οποίο εισχωρεί και

καταλήγει στο κεντρικότερο σημειο της πόλης, κάτω από τα επίπεδα των χώρων

στάθμεuσης αλλά και εκείνοι> της Πόλης. Η πρόσβαση από το οδικό δίκτuο της γίνεται
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από την περιφερειακή οδό που διατρέχει περιμετρικά την Πόλη, τις συλ/εκτηρίες οδοός

που ενώνουν τα τοπικά συνοικιακά κέντρα μα τον

-

περιφερειακό και του τοπικοός

δρόμους που ενώνουν τα κέντρα

των συνοικιών. Στην επιφάνεια της

Πόλης ένα πρωτεόον δίκτυο

πεζοδρόμων ενώνει τα τοπικά

κέντρα των συνοικιών με το κέντρο

της Πόλης, αω και ένα

δευτερεόον ενώνει το προηγοόμενο

με όλn. τα πανεπιστημιακά κτήρια

και κτήρια εκπαίδευσης, τις

αθλητικές

Εικόνα 3.7 ; 11 Το δίκwο των δρόμων και πεζοδρόμων

(διcαεκoμμένη γρcι.μμή) που διατρέχουν την Πόλη, όπως

σχεδιάστηκαν αρχικά και υφίστανται έως σήμερcι..»

Πηγή; Mertens Α, 2003

τorιι:ό ICtUTΡO

cnιuoIkiαs

nεtoδρoμos

nouεnlDτηuιοlcο

ι:τήριο

••
••••

ο

0·0

~~:.ooo~

Πηγή: Menens Α, 2003

εγκαταστάσεις, τις δημόσιες υπηρεσίες, την λίμνη και κάθε άλ/ο κοινόχρηστο χώρο. Τα

πανεπιστημιακά κτήρια βρίσκονται διάσπαρτα στον αστικό ιστό με μία μικρή

συγκέντρωση στις Μο από τις τέσσερις συνοικίες και το κέντρο., με τρόπο τέτοιο που

δημιουργοόν ένα διαγώνιο άξονα πάνω στον οποίο εκτυλίσσονται οι πανεπιστημιακές

δραστηριότητες. Οι πλησιέστερες συνοικίες είναι κυρίως φοιτητικές ενώ οι υπόλοιπες

φιλοξενοόν κυρίως μόνιμο

πληθυσμό, όχι φοιτητικού

χαρακτήρα.

Εικόνα 3.8 ; « Οι κατανομή των

πανεπιστημιακών κτηρίων στις συνοικίες

και το κέντρο.»
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1. Οι βe:ισtκές ιxeχές

Ο κύριος στόχος του σχεδίου κατά την σύνταξη του αλλά. και της ίδιας της διοίκησης του

πανεπιστημίου, ήταν η δημιουργία μίας μικρής πολεοδομικήςενότητας που να διατηρεί

τις αξίες της παραδοσιακής πόλης και να προσαρμόζεται στις σύγχρονες ανάγκες. Μία

_ πόλης της οποίας ο κύριος λόγος ύπαρξης είναι να δημιουργήσει έναν αστικό χώρο που να

περιβάλ/ει το πανεπιστήμιο του UCL. Η λειτouργικότητα και ο σεβασμός της

ανθρώπινης κλίμακας αλ/..ά και η ποικιλομορφία του κοινωνικού χώρου αποτελούσαν τις

δύο βασικές αρχές οι οποίες αναλύονται παρακάτω.(Lacοnte Ρ, 2003)

Οι εννιά βασικές αρχές τους σχεδίου που αποτέλεσαν την βάση του

αντικατοπτρίζουν ακόμα και σήμερα τις αρχές της πόλης ως έχει. Ο σεβασμός της

ανθρώπινης κλ1μοικας παίζει βασικό ρόλο καθώς το πανεπιστήμιο θεωρείται γενέτειρα της

πόλης και σuνεπώς αποφασίζει και μελετά το μέλ/.ον της όντας η κινητήρια της δύναμη.

Βασική επιδίωξη εξ αρχής αποτέλεσε η δημιουργία τέτοιων σuνθηκών ώστε να υπάρχει

μεγάλη κoινωνικi) διαφοροποίηση και να τηρηθούν τα δεδομένα ώστε η Πόλη να

οδηγηθεί στην εξέλιξη που γνωρίζει μία παραδοσιακή πόλη.(Μertens Α, 2002)

Η κεντρική ιδέα σε πολεοδομικό επίπεδο, αφορούσε στην δημιουργία της ως

πόλη για πεζούς και σuνεπώς όλες οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και κάθε διαχωρισμός των

λειτουργιών αποσκοπεί σε αυτό. Θεωρείται ακόμα και σήμερα ότι πρέπει να είναι

προσαρμόσιμη στις εκάστοτε καταστάσεις για είναι βιώσιμη. Ζητούμενο ήταν και

συνεχίζει να είναι, βάσει του στρατηγικού σχεδίου της, να αποτελεί μία προσδιορισμένη

πολεοδομική ενότητα κάπου στον ύπαιθρο χώρο και να αναπτύσσει κάθε λειτουργία της

αναλογικά με τις άλλες και ανάλογα με την εξέλιξη των κοινωνικών και δημογραφικών

φαινομένων αυτής και του ευρύτερου της χώρου. Εξαρχής η ιδέα της πόλης για πεζούς

έθετε κάποιους περιορισμούς στην ομάδα σχεδιασμού. Σε μία έκταση 900 εκταρίων μία

πόλη για πεζούς δεν μπορούσε παρά να εκτείνεται σε μικρότερη επιφάνεια. Η μέγιστη

ακτίνα που είχε καθοριστεί ως ιδανική για τις καθημερινές δραστηριότητες άγγιζε το ένα

χιλιόμετρο από το κέντρο της Πόλης και σuνεπώς η επιφάνεια του δομημένου χώρου

καθορίστηκε στα 300 εκτάρια.

64



«( Ι Ι πιΊi.η τη; l'oLl\ •.lin-!<t-\;l.:t1\\,' »

Eικόvα 3.9 : «Άποψη της Πόλης, του δομημένου χώρου Υ.αι της λίμνης.»

Πηγή ,AHlLN

Η διάκριση των λειτοuργιών και η διάρθρωση τοιι χώροιι ακολοuθεί κάποια

δεδομένα πολύ διαφορετικά από ctutιX ποιι γνωρίζοιιμε στην ελληνική πραγματικότητα

αλλά και στις ιιπόλοιπες παραδοσιακές και μη, πόλεις της Ειιρώπης. Ένα από τα κόρια

χαρακτηριστικά της πολεοδομίας της πόλης είναι ότι όλες οι λειτοιιργίες μποροόν να

βρίσκονται διάσπαρτες στον αστικό ιστό χωρίς να uxιiρxouv ιδιαίτεροι περιορισμοί και

αuτό αποτελεί μία από τις αρχικές επιδιώξεις της διοίκηση το!) UCL. Οι περιορισμοί

βέβαια είναι σχετικοί καθώς εφόσον η πλειοψηφία των εγκαταστάσεων ανοικοδομήθηκε

στην αρχή, η χρήση των κτιρίων Υ,.αι το!) χώρο!) εξαρτάται από την μορφή τοuς εσωτερική

και εξωτερική. Σuνεπώς οι περιορισμοί πο!) δεν αναφέρονται κάπου αιιστηριi έχουν τεθεί

εξαρχής διότι η πόλη ακολοιιθεί ένα ποΜ μελετημένο σχέδιο πο!) έχει ήδη χωροθετήσει

σχεδόν κάθε λειτοιιργία με τον τρόπο της. Έτσι η πόλη χωρίζεται σε έξι πολεοδομικές

ενότητες καμία από τις οποίες δεν έχει αποκλειστική χρήση.

Μία από τις πρώτες επιδιώξεις τou πανεπιστημίο!) πο!) ενισχόθηκε σημαντικά με τα

γεγονότα το!) '68, ήταν να είναι προσβά:σιμο για: όλες τις κοινωνικές τά:ξεις, καθώς οι

φοιτητές παραδοσιακα, στεροόνται χρηματοδοτικών πόρων και ζητοόμενο ήταν να

μπορουν ctUToi οικονομικα να επιβιώσοuν σε μία τέτοια Πόλη. Σuνεπώς το υψηλό κόστος
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για την κατασκευή υποδομών ΠΟι,) θα επιτυγχάνουν υψηλή ποιότητα ζωής. δεν έπρεπε να

αποτελέσει επένδuση η οποία να αποσβεστεί από τους φοιτητές. Η πρόκληση ΤΟι,) ιδανικοίι

περιβάλλοντος ενδεχομένως αποσκοποόσε να προσελκόσει πληθυσμό ανεξάρτητο ΤΟι,)

πανεπιστημίου για να στηρίξει οικονομικά την πόλη έτσι όπως αυτή ήταν σχεδιασμένη να

διαμορφωθει μελλοντικά.(Βλ Κεφ. 3). (Mertens Α. 2002) Έπρεπε επίσης να δοθοίιν λόσεις

σε προβλήματα ΠΟι,) προέρχεται μεν από την συγκέντρωση πολλών φοιτητών κατι που-
επίσης απαιτεί επαρκή χώρο στάθμευσης για της καθημερινές μετακινήσεις αλλά και

ακόμα ένα ασίιμβατο χαρακτηριστικό της φοιτητικής ζωής που είναι οι θορuβώδεις

βραδινές δραστηριότητες.

Η μείωση τοο κόστο!)ς κuρίως των κατοικιών, χωρίς αuτό να σημαίνει υποβιβασμός

της ποιότητας τοuς. οδήγησε την ομάδα μελέτης σε εποικοδομητική επανεξέταση του

τρόποΙ,) κατασκευής αυτών καθώς και άλλων παραγόντων όπως των υλικών κλπ, θέτοντας

και άλλως επιμέρους στόχοuς για την πόλη. Η επανεξέταση τέτοιων θεμάτων όπως

προαναφέρθηκε φαίνεται εποικοδομητική καθώς αποτέλεσε την αρχή για την σίιλληψη

καινοτόμων ιδεών ποΙ,) να αφοροόν στην κατασκεuή ποιοτικής φτηνής κατοικίας.

Έτσι ο τεμαχισμός του εδάφους σε μικρά οικόπεδα και η χρήση λιγότερο

ακριβών ποιοτικών υλικών WJ...iJ. και η τήρηση της αρχής της μεσοτοιχίας σε όλο σχεδόν

τον δομημένο χώρο, δημιοίιργησε έναν νέο τόπο κατοικίας λιγότερο δαπανηρό μεν, αλλά

ικανό να παρέχει την ζητοίιμενη άνεση χώροΙ,) σε χαμηλή τιμή. Η uιοθέτηση αυτοό τοΙ,)

νέοΙ,) τίιποΙ,) κατοικίας αναφέρεται γιατί έπαιξε έναν κοινωνικό ρόλο στην ανάπτuξη της

LLN καθώς προσέλκυσε αρχικά το μέροuς το!) πληθuσμοu εκείνο που ενδιαφερόταν για

ποιοτική φτηνή κατοικία και αυτόματα απωθοόσε την κοινωνική ομάδα εκείνη ποΙ,)

θεωροόσε την επίδειξη των οικονομικών της πόρων ως μέσο κοινωνικής καταξίωσης. Αυτό

βέβαια με την πάροδο των ετών και την ανάπτuξη της Πόλης έπαψε να ισχόει, μάλιστα από

πoΛU νωρις, καθώς λειτοίιργησανη νόμοι της αγοράς, της προσφοράςκαι της ζήτησης και

μετακινήθηκανπληθυσμοί εκεί από όλα τα κοινωνικά στρώματα. (Mertens Α, 2002)
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•

ίί. Το σχέδιο, οι χρήσεις

Το κατεuθυντήριο σχέδιο της πόλης, nou

σuντάχθηκε από την αρχική ομάδα μελέτης

της, προέβλεπε Μο φάσεις για την uλοποίηση

το!) έργοu, μία πρώτη έως το 1980 για την

πλήρη μεταφορά τοu εξοπλισμοu, των φοιτητών

και τοu προσωπικοίί και μία δεuτερη φάση κατά

την οποία το 2000 το σχέδιο θα

ολοκληρωνόταν, σuνεπώς και η Πόλη έπειτα θα

συνέχιζε την πορεία της στην ιστορία σαν

φuσιολογική πόλη όποΙ,) η κοινωνική

δραστηριότητα έχει πλέον διαμορφώσει τον χώρο.

Θα έπρεπε κάποu στις σειρές αuτού τοu uποκεφαλαίοu να προστεθεί μία βασική

αρχή ΠΟι,) τηρήθηκε από την αρχή κατασκεuής της πόλης και τηρείται ως σήμερα και

αφορά στην uποχρέωση ΤΟι,) παvεπιστημίοu απέναντι στην επαρχία αλλά και ολόκληρη την

περιφέρεια, καθώς οφείλει να σuμβάλ/ει ενεργά και με κάθε τρόπο στην ανάπτυξη αuτών.

Η παραπάνω άποψη αποτέλεσε uποχρέωση το!) παvεπιστημίo!) αλλά και στοίχημα μεταξύ

αuτού και ΤΟι,) εαuτοu το!) και όχι επίσημη δέσμεuση με κάποιον φορέα ή την διοίκηση της-
γαλλόφωνης περιφέρειας. Σημείο ιδιαίτερης σημασίας ήταν και η επιδίωξη τοu

πανεπιστημίοu να καθιερωθεί όχι απλά ως ένα

περιφερειακό πανεπιστήμιο, αλλά ένα

πανεπιστήμιο διεθνοίίς κλίμακας.

Εικόνα 3.10: (( Τ&πος κτηρίοιι στην LLN.»

Πηγή: Επιτόπια έρειινα

Το στρατηγικό! κατεuθuντήριο σχέδιο τελείωσε γuρω στο 1970 και αποτελούσε

μία δήλωση πρόθεσης η οποία αναγκάζει και δεσμεuει ηθικά αuτόν που το συντάσσει.

Εξασφαλίζει την συμβατότητα μεταξΙΙ των προσδιορισμένων πράξεων και αuτών ποΙ,) θα

επακολοuθήσοuν. Σuνοπτιχά αποτελεί ένα πλάνο τοu συνόλοΙ,) της μελλοντικής πόλης,

πάνω στο οποίο θα κτιστεί η υγιής, αρμονική και βιώσιμη ανάπτuξη της πόλης. (Mertens

Α, 2002)

Σε γενικές γραμμές κατά την σύνταξή το!) το στρατηγικό σχέδιο για την πόλη

φάνηκε να έχει πληθώρα πλεονεκτημάτων σuγκριτικά τις άλλες Μο εναλλακτικές nou
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αρχικά είχαν τεθεί, τα παραδοσιακά μεγάλα. αστικά κέντρα και το "campus" (; .Μερικά

από αυτά τα πλεονεκτήματα που ξεχώρισαν εξαρχής ισχΟΟυν ακόμα και σήμερα ως

πλεονεκτήματα της πόλης και συμβάλλουν ακόμα στην περαιτέρω ανάπτυξη της. Οι

ανέσεις που δημιουρ-Υεί μία πόλη για πεζoUς αλλά και ο ανεπτυγμένος πολιτιστικός της

χαρακτήρας αποτελούν σίγουρα, ακόμα και σήμερα, λόγους για τους οποίους η LL

προτιμάταιγια μόνιμη αλλά και προσωρινήκατοικία.

Πλεονεκτήματα του στρατηγικού σχεδίου που ισχύουν ακόμα και σήμερα, είναι

επίσης το ποιοτικό αστικό περιβάλλον αλλα και η προσβασιμότηταστην Πόλη λόγω της

συμπληρωματικότηταςμεταξύ των διαφορετικώντρόπων και μέσων μετακίνησης.

••,,
"•

είναι οι συνοικίες κατοικίας κυρίως. Βέβαια σε

κάθε ένα από αυτά τα πέταλα. ενσωματώνονται

σήμερα παραπάνω από δύο συvoικίες7. Στο

κέντρο βρίσκεται το κέντρο της πόλης και όλο το

σUνoλo του αστικού χώρου περικλείεται από

περιαστικό πράσινο, από το δάσος της Lauzelle ,

τα τέσσερα επιμέρους μέρη του τεχνολογικού

πάρκου και από ένα από τα σπουδαιότερα.

αθλητικά κέντρα της Benelux (comlex sporάfdu Blocry).

Το πολεοδομικό μοντέλο που συνα:ντάμε στην πόλη θα μπορούσαμε να:

ανα:φέρουμε ότι σχηματικά ακολουθεί ένα άνθος

λουλουδιού με τέσσερα πέταλα, τα οποία και

Εικόνα 3.11 : « ΣΧ1Jμα.τική α.πεικόν«τ'1 t1J'; Πόλ1Jς.)\

Πηγή, UCL

Οι περιοχές κατοικίο:ς είναι κυρίως οι τέσσερις σuνoικίες αλλα: και το ίδιο το

κέντρο. Τα κτίρια που προορίζονται για κατοικία είναι προσδιορισμένα και χωρίζονται σε

τρtα είδη: στις φοιτητικές κατοικίες που βρίσκονται σε αντίστοιχα κτίρια, στις χατοικίες

των μόνιμων κατοίκων που μπορεί να είνα:ι μονοκατοικίες ή διπλοκατοικίες και σε κτίρια

6 Η δη;.ιιoυρyiα ενός campus α.χοτελούσε μία. α.'ιΙό τις χι6ανΣ:; λόσι:ιι; που θιι μπoρoόσe να: έχει ηιλ.έtει το UCL
για. τη'" στέγdσιι τω'" α.να:Υλών του~Jτμήμα.τος του, κάτι 'IIO'J θι:ωρηθηχe ιιχ; η είιχοΑη οδός για. τη'"

τότι διοίκηση.

7 Σήμe:ρα. υπάρχουν στο ΣUvoλo τouς έξι σuνoικίες, το κέντρο, η Lauze11e, Bnaque, Biereau,
Bruyeres 1,2 και το Hoαιille.
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με διαμερίσματα για όλοuς τοuς κατοίκοuς.. Αν κάποιος ιδιώτης αποφασίσεινα επενδόσει

στις εκτάσεις της

ΤΟ ΚΑΤΕνθΗΝΤΗΡIΟΣΧΕΟΙΟ ΤΗΣ LLΝ ΤΟΥ 1971

~

."'-,.........-,-~...1"..
Χώροs προσίυου

• περlοχή δόμησηs Α προτεραι ότηταs ( εωs 1980)

περιοχή δόμησηs Β ΠΡοτεΡαlότητοs( EWs 2000)

κέυτρο πόληs (υπερΥείωση)

=χ Οδικόs όΙοuαs

όριο δήμου

Εικόνα 3.12:« Το στρατηγικό,κατεuθuντήριοσχέδιο για την ILN, τοu 1971.},

Πηγή: Mertens Α, 2002

Πόλης τότε οφείλει να ακολοuθήσει τον τοπικό κώδικα της ιδιοκτησίας κατά τον οποίο το

έδαφος μπορεί να μισθωθεί για 99 χρόνια και μετά θα περάσει ξανά στα χέρια του
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πανεπιστημΙου, ανεξάρτητα αν έχει οικοδομηθεΙ Η οικοδόμηση κάθε τuπου κτίσματος

οφείλει να ακολουθεί τους πολεοδομικοuς κανόνες οι οποίοι άκρως περιοριστικοί

επιβάλουν κάποιον από τους αποδεκτούς τuπους κτηρίου και υλικά από μία συγκεκριμένη

ποικιλία, ανάλογα με την περιοχή στην οποΙα αυτό πρόκειται να κατασκευασθεί.

Είναι απαραίτητο εδώ να αναφερθεί ότι κατά τον σχεδιασμό της πόλης τα βασικά

αρχιτεκτονικά μέτρα που ελήφθησαν αφορούσαν την πρόσληψη διαφορετικών

αρχιτεκτόνων για την δημιουργία των κτιρίων, έτσι ώστε να επιτευχθεί μία ποικιλομορφία

κτιριακή η οποία όμως κινήθηκε μέσα σε κάποιους συγκεΥ.ριμένους άξονες. Συγκεκριμένα

κάθε αρχιτεκτονικό γραφείο μποροuσε να διεκδικήσει την κατασκευή το πολύ ενός

κτηρίου, ή συγκροτήματος κατοικιών.(Lacοnte Ρ, 2003)

Εμπορικές χρήσεις συναντάμε παντού στην πόλη IXW σε περιορισμένο αριθμό.

Κάθε συνοικία αποτελεί μία πολεοδομική ενότητα και έχει ένα μικρό τοπικό κέντρο με

εμπορικές χρήσεις . Οι χρήσεις εμπορίου είναι ανάλογες με τον πληθυσμό και

μεταβάλλονται ανάλογα με την μεταβολή του, δηλαδή με την αύξηση του προβλέπεται

επέκταση των εμπορικών χρήσεων (βλ. κεφ. 3,ί,ίν). Στις συνοικίες με μεγαλuτερο μόνιμο

πληθυσμό επιτρέπεται παραδεΙγματος χάρης να υπάρχουν Μο αντί για ένα,

μικροκαταστήματα τροφίμων. Το κέντρο της πόλης σαφέστατα συγκεντρώνει τις

περισσότερες εμπορικές χρήσεις, περιορισμένες όμως σχετικά με το μέγεθος της πόλης,

γεγονός που συχνά προκαλεί μονοπωλιακές αγορές. Χαρακτηριστικό παράδειγμα

αποτελεί η ύπαρξη εντός της Πόλης, ενός γνωστού πολυκαταστήματος τροφίμων του

οποΙου η τιμές διαφοροποιούνται αισθητά από άλλες πόλεις του ΒελγΙου όπου οι αγορές

δεν έχουν μονοπωλιακό

χαρακτήρα.

Οι δριχστηριότητες

αναψυχής είναι περιορισμένες. Στο

κέντρο υπάρχουν κέντρα αναψυχής

λιγοστά στον αριθμό καθώς το

πολεοδομικό σχέδιο της πόλης

προβλέπει πως η διασκέδαση

πρέπει κυρΙως να παρέχεται από τις

Εικόνα: 3.13 : « Άποψη το!)

πολuχώροu κινηματογράφων, UGS στο Υ.έντρο της πόλης.»
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φοιτητικές αδελφότητες και τις εκδηλώσεις που αυτές καθημερινά πραγματοποωΙΙν.

Η παρουσία ενός complex κινηματογράφων διευκολΙΙνει την αναψυχή, κάτι πο!)

όμως αποτελεί σχετικά πρόσφατη επένδuση, εφόσον η λειτοuργία τους άρχισε το 2002 και

εντάσσεται στη επέκταση των εμπορικών χρήσεων ανάλογα με την αΙΙξηση τou πληθυσμοΙΙ

αΛλά και σuσχετίζεται με την χωροθέτηση τέτοιων λειτοuργιών πο!) προσελκuοuν

πληθuσμό από την εuρuτερη περιοχή. Ά,λωστε αuτοu τou τuποu οι επενδιισεις που

παραπέμποuν στα aUYXQOVOU τuπου προάστια των μεγαλουπόλεων, μποροΙΙν να

auaXEnarouv με την εφαρμογή πολιτικών τέτοιων που να συμβάλ/οuν στην μετατροπή τou

χαρακτήρα της πόλης της ΙΙΝ, από πανεπιστημωίιπολη σε ισχuρό αστικό κέντρο της

περιφέρειας. Ισχυρό όχι όσον αφορά το μέγεθος ΤΟι) αλλά λόγω της υψηλής παροχής

υπηρεσιών στον πολίτη και τον επισκέπτη.

Οι πολιτιστικές χρήσεις και οι δραστηριότητες ελεΙΙθερο!) χρόνου βρίσκονται

διάσπαρτες στον αστικό ιστό και είναι αυξημένες σuγκριτικά με τον πληθuσμό. Άλλωστε το

αθλητικό κέντρο, βορειοδυτικά ΤΟι) κέντροΙ) της πόλης, παρέχει την δυνατότητα στοuς

φοιτητές και κατοίκοuς ενασχόλησης με κάθε είδος αθλήματος. Το τελευταίο

πραγματοποιείται μα την Υ..αταβολή ενός ιδιαίτερα χαμηλοι} αντιτίμοu το οποίο

παραπέμπει περισσότερο σε κοινωνική πολιτική , δηλαδή πρόσβαση για όλοuς με τις

καλuτερες, σε ποιότητα, παροχές.

Η εκπαtδεuση βρίσκεται διάσπαρτη στην πόλη Υ..αι οι πανεπιστημιακές

εγκαταστάσεις σuναντώνται εντός του αστικοΙΙ ιστοu, παροuσιάζοντας σuγκεντρώσεις σε

σuγκεκριμένα σημεία κυρίως γΙΙρω από τις κεντρικές πλατείες δημιουργώντας

περίκλειστοuς χώροuς. Οι σχολικές εγκαταστάσεις βρίσκονται κuρίως περιφερειακά εντός

των σuνοικιών και κuρίως στις σuνοικίες εκείνες που παρατηροίινται τα μεγαΛUτερα

ποσοστά μόνιμης κατοικίας από οικογένειες, εργαζόμενοuς και όχι φοιτητικό πληθυσμό.
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Εικόνα: 3.14:« Η κατανομή του πληθuσμοuφοιτητικού και μη, βάσει τηςαπογρα:φής

του 1999.»

Πηγή: Eggerickx Τ, Pou1ain Μ, AJbarelJo L, Hesse CH, 1999

Οι υπηρεσίες είναι συνήθως ενσωματωμένες με τα κτίρια διοίκησης του

πανεπιστημίου καθώς τις περισσότερες από αυτές τις παρέχει κuρίως το πανεπιστήμιο. Οι

εγκαταστάσεις αυτές συναντώνται κατά κύριο λόγο στο κέντρο της πόλης σε πολύ κεντρικά

και ευκόλως προσβάσιμα σημεία και πιο σπάνια στα τοπικά κέντρα των συνοικιών. Είναι

σχεδόν απίθανο να συναντήσει κανείς κτήρια που να έχουν αποκλειστική χρήση ως

κοινωφελές χώρο και να φιλοξενούν μία σuγκεκριμένη και μοναδική δημόσια uπηρεσία.

Τα τεχνολογικά πάρκιχ έχουν δημιουργηθεί και διοικοuνται από το

Πανεπιστήμιο. Αποτελοuν αναπόσπαστο κομμάτι και tou στρατ/γικοu αλ/iι. και tou

πολεοδομικοu σχεδtασμοU. Βρίσκονται περιαστικά και καταλαμβάνοuν μία έκταση 170

223 εκταρίων. Εκεί φιλοζενοuνται κuρίως επιχειρήσεις υψηλής τεχνολογίας. Οι επενΔUσεις

στα τεχνολογικά πάρκα αγγίζοuν τα 335 εκατομμuρια Ευρώ ενώ οι επιχειρήσεις στο
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συνολο τοuς είναι περισσΌτερες από 100 και απασχολοuν περίποΙ) 4200 εργαζόμενους. Τα

τεχνολογικά πάρκα, σε γενικές γραμμές δίνοuν την Εuκαιρία στο Πανεπιστήμιο να

εφαρμόσει την έρεuvα παΙ) εκπονειται οuvεχώς αλλά και στις εταιρείες την Εuχαιρία να

επωφεληθοίιν από cωτή τη σιινεργασία και την εφαρμογή καινούργιων θεωριών και

σιιστημάτων που eQeuVΆ το πανεπιστημιο. Επίσης σημαντικό λόγος πο!) τα πάρκα

αποτελοίιν ελκυστικό τόπο εγκατάστασης είναι οι οικονομίες συγκεντρώσεις παlJ

δημιουργοίινται αλ/ά και η αξιοπιστία πα\) δημιοιιργεί η ίιπαρξη ενός πανεπιστημίου

Exeίo(Batre IJh, 2003)

111. Οι ιιποδομές

Οι lJποδομές παΙ) έχοuν δημιοuργηθεί στην Πόλη είναι τόσες και τέτοιες ώστε να

εξυπηρετούν τον μόνιμο πληθυσμό καθώς όπως αναφέρθηκε στα πληθuσμιακά στοιχεία,

uπάρχει μία σημαντική διαφοροποίηση μεταξύ πληθuσμού ημέρας και νύχτας. Οι

uποδομές της πόλης είναι uψηλού επιπέδοΙ) καθώς τα τηλεφωνικά δίκτlJα και τα δίκτuα

νερού και ρεύματος διακλαδώνονται σε όλη την πόλη ,όπως επίσης uπηρεσίες διαδικτύοΙ)

παρέχονται με την τεχνολογια cable (καλωδιακό), σε κάθε κτήριο, αλ/ά και κεντρικό

δίκτuο παροχής ζεστού νερού και αερίου. Όλα τα κτίρια έχοuν εσωτερικές υποδομές για

να μπορούν να ακολουθήσοuν τις νέες τεχνολογίες, έτσι ώστε αuτές να μπορούν να

εφαρμόζονται σε όλα τα κτήρια. Το αποχετεuηκό δ1κτuο χωρίζεται σε εκείνο που

σuλλέγει τα απόνερα από τα νοικοκυριά και τα νερά της βροχής και σε εκεινο που συλλέγει

τα αστικά απόβλητα. ΊΌ πρώτο σε σuνεργασια με τον βιολογικό καθαρισμό παίζει τον

ρόλο του τροφοδότη νερού στην τεχνητη λίμνη της πόλης (βλ. κεφάλαιο 3, 11, ίν).

Πιο σuγκεκριμένα η τεχνητή λίμνη της Πόλης αποτέλεσε για τοuς συντάκτες τou

στρατηγικού της σχεδίοΙ) μία πρόκληση καθώς ήταν ένα από τα οράματα του εμπνευστή

της. Η δημιοuργία μίας λίμνης στο κεντρικό γεωγραφικά, μέρος μίας πόλης ενισχύει, στο

ίδιο της το κέντρο, τον εξωαστικό της χαρακτήρα και αuτό αποτελεί μία ασυνηθιστη

αντίθεση. Η τροφοδότηση της λιμνης με νερό αποτέλεσε ένα σημαντικό ζήτημα του

οποίου η λύση έχει χαρακτήρα αειφορικό και ταυτόχρονα εξοικονόμησης πόρων αλλά και

οικολογικό, με την ανακLικλωση των απόνερων της Πόλης. Ένας μικρός χείμαρρος που

προσπήρχε εχεί δεν επαρκούσε για την τροφοδότηση της λίμνης. Το νερό στο σύνολο τοι)

ποΙ) θα μπορούσε
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Εικόνα 3.15,3.16:« Άποψη της λίμνης...

Πηγή: Deprez Β, 2000

να διατεθεί για να γεμίσει τη λίμνη, υπολογίστηκε από

την μελέτη των στατιστικών των βροχοπτώσεων, αJJ.Jι..

και την ποσότητα νεροίΙ που προέρχεται από τα

απόνερα των Πόλης8 και έτσι η ικανή επιφάνεια

προσδιορίστηκε και είναι σήμερα 5 εκτάρια. Ο

συνδυασμός όμως της λίμνης, με τον βιολογικό

τηνχαιαλλααπόνερωντων

επαναχρησιμοποίηση τους, απαιτοίΙσε την διατήρηση

μίας υψηλής βιολογικά ποιότητας του νερού διότι ο κίνδυνος του ευτροφισμοίΙ αλ/i:ι. και

των μολύνσεων ήταν πιθανός. Η ποιότητα αυτή σήμερα διατηρείται με την ύπαρξη ψαριών

στην λίμνη τα οποία φροντίζουν για την αποφυγή φαινομένων ευτροφισμού 9 αλλά και τον

σωστό καθαρισμό των νερών, ώστε να αποφεύγονται μολύνσεις.

καθαρισμό

8Τα απόνερα: της Πόλης που χρησιμοποιούνται για την τροφοδότηση της λίμνης προέρχονται από τα
νοικοκυριά, τα νερά από την απόψυξη του αντιδρα:στήρα (κύκλοτρο) τα οποία δεν είναι μολυσμένα

καθώς και τα νερά από κιχποιο πανεπιστημιακό εργαστήριο στο οποίο γίνονται μελέτες στα διάφορα:

ήδη ψαριών.

9 Για να περιοριστεί ο πληθοομός των ψαριών στην λίμνη, η διοίκηση του πανεπιστημίου ανέθεσε σε

τοπικό οργανισμό αλιέων την αλιεία συγκεκριμένου αριθμού ψαριών μηνιαίως ώστε να διατηρείται η

απαιτούμενη οικολογική ισορροπία.
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Η επι(Ίuμια για δημιοuργια μιας τεχνητής λίμνης (Ία ανέβαζε αΡΚΕτά τον

προϋπολογισμό της Πόλης για την κατασκεuή των απαραίτητων uποδομώv, εφόσον όμως

η ομάδα μελέτης είχε κρίνΕΙ απαραίτητη την ύπαρξη το\) υγροίι στοιχείο!) για την υψηλή

ποιότητα ζωής όφειλε να βρει πόρους για την xaraaxεouY] της. (Mertcns Λ, 2002)

Η οικονομική σuμμετοχή της επαρχίας στην κατασκευή της λίμνης επακολούθησε,

εφόσον η διοίκηση του πανεπιστημίου έΠΕισε την διοίκηση της επαρχίας ότι η ίιπαρξη μίας

λίμνης σε αυτήν θα αποτελοuσε προορισμό αναψuχής και θα λειτοιιργοίισε αναπτυξιακά

για τον εuρuτερο χώρο. Η υπαρξη της λίμνης εκεί βέβαια με την σειρά της δημιοUργησε

μεγάλη ζήτηση για μόνιμη κατοικία περιμετρικά αυτής, εφόσον θεωρείται ότι αποτελεί

ιδανικό μέρος κατοικίας. Ο χαρακτήρας αναψιιχής της λίμνης σήμερα είναι

αναμφισβήτητος καθώς αποτελεί καθόλη την διάρκεια τοιι έτοιις προορισμό για

δραστηριότητι;:ς ελείιΘεροιι χρόνοιι (ξεκοίιραση, θέα, αθλητισμό, κλπ) και κατά τοιις

χειμερινούς μήνες προορισμό για χειμερινά σπορ(παγοδρομίες). Αξιοσημειωτος είναι και

ο οικολογικός της χαρακτήρας εφόσον ένα κατάφιιτο νησάκι ποιι βρισκεται στο κέντρο της

έχει μπατραπεί σε καταφίιγιο για πληΘώρα ειδών πτηνών ποιι καταφείιγοιιν εκεί παροδικά.

~ε κοντινή απόσταση από την πόλη βρίσΑεται χώρος ιιγ/κης ταφής απορριμμάτων

ο οποίος δεν εξιιπηρετεί μόνο την LLN αλ/ά και την ειιρίιτερη περιοχή των Βριιξελλών,

δηλαδή περίποιι 2.500.000 κατοίκοιις. Παρόλα αιιτά στην πόλη σιιναντάται, κύριος στο

κέντρο της, δίκτιιο μικρών οικοδομημάτων ποιι ακολοιιθούν τον τίιπο των ωλων κτιρίων

και εξιιπηρετοίιν την φίιλαξη των απορριμμάτων ανά κτιριακές ομάδες έως την μετάβασή

τοιις στον ΧΥΤΛ τοιι Mont-Saint-Guibert.
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Εικόνα 3.17,3.18: « Η λίμνη wc; χώροc; αναψυχήc;.» Πηγή: Deprez Β, 2000

Το οδικό δίκτuο διατρέχει σχεδόν όλη την πόλη, παρόλο που η κίνηση των τροχοφόρων

απαγορε6εται εντός των κεντρικών συνοικιών, το οδικό δίκτuο οφισταται εκει κάτω από την

επιφάνεια της πόλης. Το οδικό δικτuο βρίσκεται στην επιφάνεια του εδάφους και πάνω από

Εικόνα 3.19,3.20: «Ο χώρος στάθμευσης και ενδιάμεσο επίπεδο μεταξό του οδικοό δικτόου

και του πεζοδρομημένου κέντρου της πόλης.»

Πηγή: Deprez Β, 2000

αυτό και μεταξό ΤΟ!,) δικτόου και του περιβάλλοντος της πόλης παρεμβάλλεται σε όλο το

κέντρο ένας ή και σε κάποια σημεία δόο όροφοι που εζuπηρετοuν την στάθμεοση των
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οχημάτων και σt.>νδέονται με το ανώτερο επίπεδο με ανελΚΌστήρες και σκάλες.

ΠεριφερειακάΤΟΌ κένΤΡΟΌ επιτρέπεται η διέλεΌση των οχημάτων η οποία συνήθως για την

πρόσβαση στις γύρω σuνoικίες πραγματοποιείταιΚΌρίως περιφερειακά αt.>τών.

ΓΕΗΙΚΗ ΩΙΑΤΑΞΗ - ΩιΑΡθΡΩΣΗ ΩικτνΩΗ ΤΗΣ ιουνΑΙΝ-ιΑ-ΝΕυνΕ

COP\'f'9l'l . ν-. d'Oιι9'Hι ιι-ιιι.-..e- ν:
ι.Mot ..~φtH(8 _ c.ιι..rιnI

Chaήerol

~."-

Brux.IIe8

Nlvell"

ΑUΤΟkιuητοδρομοs

EBUIKOS δρομοs

Γραμμη τρεuοu

Louvaln

Ο 10km'L -JI

Namur

Εικόνα 3.21 : ( ΟΙ συνδέσεις του δήμου της OLLN με την ευρύτερη περιοχή.,)

AHLLN

Το σιδηροδρομικό δίκτt.>ο ΠΟΌ σt.>νδέει την πόλη με την ευρύτερη περιοχή είναι

ιδιαίτερα περιορισμένο και ά.ρχισε να λειτουργεί μόλις το 1976. Η μοναδική γραμμή

οονδέει την Πόλη με την κοντινή πόλη της Ottignies, ο σταθμός της οποίας είναι

κομβικός και αποτελεί σταΌροδρόμι των διαδρομών προς το Λοt.>ζεμβούργο, την πόλη
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του LeιIyen, την CharΙeωί αλ/ά και τις Βρυξέλ/ες Η γραμμή κατασκευάστηκε μετά από

πρόταση της διοίκησης της Πόλης με την συμβολή του χράτους με μερική

χρηματοδότηση, από τον Οργανισμό 2.:ιδηροδρόμων του Βελγίου (SNCB) , ο οποίος

επέκτεινε το δίχτυο χατά 4 χιλιόμετρα με ένα χυκλιΧό δίκτυο που αρχίζει και καταλήγει

στην διπλανή κοινότητα της Otcignies και μοναδικό σταθμό την LLN. Η γραμμή

περιλαμβάνει Υ-αι ένα υπόγειο μέρος το ΟΠΟΙΟ βρίσκεται κάτω από το επίπεδο της Πόλης,

εφόσον στο κέντρο της δεν επιτρέπεται η κίνηση των τροχοφόρωνπαρά μόνο των πεζών.

(Lacontc Ρ, 2003)

Ο κενΤΡΙΥ-ός ρόλος του σταθμού στην Πόλη έχει με την σειρά του δημιουργήσει

μια μεγάλη ζήτηση για κατοικία αλλά Υ-αι για άλλες δραστηριότητες στην γύρω του

περιοχή Υ-αθώς θεωρείται η πλέον προσβάσιμη με τα μέσα μεταφορών. Εδώ μπορεί κανείς

να διακρίνει την επίδραση του κοινωνικού συνόλου στην ανάπτυξη της πόλης, όπου με τις

προτιμήσεις του καθορίζει έμμεσα τις μελλοντικές περιοχές επέκτασης της Πόλης.

Λλλωστε σήμερα στην γύρω του σταθμού περιοχή πραγματοποιείται όπως θα αναλυθεί

στα επόμενα κεφάλαια ίσως η μεγαλύτερη και τελευταία επένδυση που θα γίνει στα εδάφη

της LLN.

Ι\'. Τα καινοτόμα σΎ)με!α τοtl

Είναι απαραίτητο εδώ να αναφέρουμε το σύνολο των πειραματικών μεθόδων που

εφαρμόστηΥ-αν πιλοτικά στην πόλη της LLN Υ-αι της προσέδωσαν έναν εντονότερο

χαρακτήρα πειράματος. Οι περισσότερεςπειραματικέςεφαρμογέςπου έδρασαν θεΤΙΥ-Ο: Υ-αι

συνέβαλλαν στην ανάπτυξη της Πόλης αποτελούν Υ-αι τα Υ-αινοτόμα της σημεία. Μερικές

από αυτές είναι:

Το συμβόλαιο μίσθωσης και το δικαίωμα ιδιοκτησίας,

Η διαχείριση του νερού, της ενέργειας , των απορριμμάτων και ο

συνδυασμός τους με την δημιουργία ενός δίκτυο θέρμανσης για όλη την

nόλη,

Η σύλληψη της διοικητικής και χρηματοδοτικής δομής της Πόλης Υ-αθώς

και η ενεργοποίηση πολύπλοκων διαδικασιών για την επίτευξη αυτοu,

Η ισάξια δημιουργία και διαχείριση των χώρων πρασίνου, με αυτή της

κατοικίας χωρίς όμως να οδηγείται ο χώρος σε μοντέλο Υ-ηπούπολης,
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Ο προγραμματισμός των χρησεων, εμπορικών, εκπαιδεuτικών, κοινωνικών

απ' την οπτικη σuμβολης τοuς στην μορφολογία της Πόλης,

Η προώθηση τοu αστικοσ χώροu,

Η λήψη των αποφασεων και ο σχεδιασμός τou χώροu με τρόπο τέτοιο ποu

να λαμβανει σημαντικα uπόψη τοu τα απρόβλεπτα φαινόμενα και τις

μελλοντικές αλλαγές.

Πιο σuγκεκριμένα παρακατω αναφέρονται κάποια καινοτόμα σημεία τοu μοντέλοu της

LLN, της διαχείρισηςαλλό: και της περίπτωσηςτης, ποu δροuν είτε θετικα όσον αφορά το

ffiί1τketing της Πόλης και πολλές φορές αρνητικα διότι δημιοuργοuν περιορισμοuς

έκφρασηςστοuς χρηστες τοu χώροu. Μερικα από αuτα είναι:

• Το ιδιαίτερο περιβαλλον της πόλης ,η ομοιομορφία μεταξί! των κτιρίων και τοu

περιβάλλοντος.

• Η δuνατοτητα σuνδuασμοu δραστηριοτητων και λειτοuργιών τέτοιων, ποu είναι

απαραίτητες για να επιτεuχΘεί μία uψηλή ποιότητα ζωης.

• Ικανοποιητική διαχείριση της Πόλης και παροχή uψηλης ποιότητας uπηρεσιών.

• Η διοίκηση της πόλης από το πανεπιστημιο.

• ΤΟ μοντέλο διαρθρωσης των κuκλοφοριακών ροών, των πεζών και των μέσων

μεταφορας, ο κατακόρuφος διαχωρισμός και το τεχνητό κέντρο της Πόλης,

• Η προτεραιότητα των πεζών σε καθε μέρος της πόλης.

• Οι ασuμμετρα διασπαρτοι χώροι πρασίνοu

• Η uπαρξη της τεχνητης λίμνης ποu τροφοδοτείται από τον βιολογικό καθαρισμό

της πόλης.

• Λειτοuργία τοu μοντέλοu με τέτοιο τρόπο ώστε να προωθεί και να διαφημίζει την

ίδια την Πόλη ως ιδανικό τόπο κατοικΙας.

• Προώθηση και διαφημιση της πόλης ως ιδανικό μέρος μόνιμης κατοικιας, στην

εξοχη και κοντα στην πρωτεUοuσα.

Πιο σuγκεκριμένα αξίζει να αναλuθοuν ορισμένα ιδιαίτεροu ενδιαφέροντος, καινοτόμα

σημεία ποu εντοπίζονται στην Πόλη η στην διαχείριση και διοίκηση της:
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1. Το ιδΙΟΚΤΥΊσιlχκό

Η uιοθετηση το!) σUΥκ€κριμεvοu ιδιοκτησιακού σuστήματος πο!) αναλύεται

παρακάτω εχει τις ρίζες το\) στον νόμο εκείνο ποι) θεσπίστηκε από την κεντρική

χuβέρνηση η οποία σιινέβαλ/ε στην χρηματοδότηCJ1j και κατασκεuη των

πανεπιστημιακών εγκαταστάσεων αλ/ά και στην αγορά των εδαφών, ο ποίος θα απαγορεύει

στο πανεπιστήμιο την πώληση κάθε εδαφοοΊς ενότητας πριν το 2020.*35Η διοιχηση με

την σειρά της όφειλε με κάποιο τρόπο να μην εμποδίσει την ανάπτυξη της πόλης και να

βρει τοl) απαραίτητοuς τρόποuς για να μεταπωλήσει τα εδαφη της χωρίς ιxurD να θεωρηθεί

παράνομο. Οι λuσεις XIXTeuOuvovrIXl προς την uιοθέτηση τέτοιων νομοθετικών μέτρων πα\)

να επιτρεποuv με κάποιο τρόπος τις μη ακαδημαϊκές δραστηριότητες να χωροθετηθοίιν

εντός της Πόλης. Η λίιση έρχεται *με την uιοθέτηση της «bai! emp!1yteotiquc» , την

μίσθωση δηλαδή των εδαφών από 27 έως 99 χρόνια έτσι ώστε μετά από αυτό το χρονικό

διάστημα το πανεπιστήμιο να γίνεται πάλι αuτόματα ιδιοκτήτης των εδαφών και κίιριος

διαχειριστής τοuς. (Laconre Ρ, 2003)

Το σuμβόλαιο της cmphytcose δεν σuστήθηκε από την διοίκηση της Πόλης

αποκλειστικά ως εργαλείο διαχειρισης ΤΟι) χώρου αλλά και ως νομική οπτική. Κατά την

οπτική αuτή, το αγορασμένο έδαφος της Πόλης, με δημόσια χρηματοδότηση,εν δuνάμει

της δuνατότητας απαλλοτριωσης, uποχρεώνει τον εκάστοτε ιδιοκτήτη να σεβαστεί τον

προορισμό των εδαφών για εκπαιδεuτικήχρήση και σuνεπώς να αποδώσει στο κράτος και

μόνο την uπεραξια τους.

Το σuμβόλαιο αuτό επιτρέπει μεν την χρήση των εδαφών για μία προσδιορισμένη

χρήση η οποία ανανεώνεται εφόσον λήξει. Ο κανόνας λέει πως εφόσον ένα γεωτεμάχιο

πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για την ανοικοδόμηση μίας κατοικιας, τότε δεν μπορει να

χρησιμοποιηθεί από τον ιδιοκτήτη τοΙ) για την ανέγερση πολuωρόφοu κτηρίοΙ)

διαμερισμάτων. Με την μακροχρόνια μίσθωση των εδαφών ΤΟι) και με σuγκεκριμένη

χρήση, το πανεπιστήμιοκαταφέρνει να επιστρέφοuν πάντα όλα τα ακίνητα, οικόπεδα κλπ

στο πανεπιστήμιο το οποιο έχει τα μέσα να τιθασείισει την κερδοσκοπια από την χρήση

του εδάφοuς. Κατά σuνέπεια δεν δημιοuργοuνται φαινόμενα μεγάλης γαιοκτησιας και

κερδοσκοπίαςαπό ιδιώτες.(ΜerteIlSλ, 2002)

Ειναι προφανές ότι η uπεραξία δεν δημιοuργείται από την δραστηριότητα τou

ιδιοκτήτη αλλά από το σίινολο των έργων και δραστηριοτήτων της τοπικής αuτοδιοίκησ1jς
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και στην προκειμένη περίπτωση της διοίκησης τοl) Πανεπιστημίοu, που αυξάνουν την

ζήτηση και δίνουν την ευκαιρία για κερδοσκοπία στους ιδιώτες.

ΤΟ ιδιοκτησιακό αΙΗό φαινόμενο που πρωτοεμφανίστηκε στην Ολ/.ανδία το 1824

και οuvαντοuμε ιδιαίτερα συχνά στις αγγλοσαξονικές χώρες αλλά και στις βόρειες χώρες,

φαίνεται να είναι ιδιαίτερα αγνοημένο στο ομοσπονδιακό κράτος του ΒελγίοΙ) και να το

συναντάμε αποκλειστικά στην περίπτωση της πόλης της LLN. ~τις χώρες που έχει

ιιιοθετηθεί αυτό το σΙΙστημα δεν είναι παρά για να διαπιστωθεί η Εuχέρεια με την οποία οι

απαραίτητοι χώροι , για υποδομές, οι χώροι πρασίνου, δρόμοι κλπ, μποροίιν να

κατοχυρωθοίιν και αυτό πραγματοποιείται με μία πραγματική πολιτική διαχείρισης που θα

διεξάγεται. (H.emy J, Lecreck Et, 1998)

2. Η σιινεχής μελέτη τοιι χώροιι

Είναι σημαντικό να αναφερθεί πως το πανεπιστήμιο το\) UCL έχει στην διάθεση

το\) το ικανό α\)τό ανθρώπινο δ\)ναμικό για να μελετήσει τον χώρο, τα κοινωνικά

φαινόμενα, το περιβάλλον κλπ. Κατά σ\)νέπεια η ίδια η Πόλη αποτελεί πoλl) σ\)χνά

αντικείμενο μελέτης για τον ακαδημαϊκό κόσμο. Εκτός όμως από την οικειοθελή α\)τή

μελέτη το\) χώρο\) ιιπάρχει και η οργανωμένη κίνηση πο\) πραγματοποιείται από την

αντιστοιχεί \)πηρεσία, σε α\)τό το επίπεδο η έρε\)να διεξάγεται σ\)νεχώς με σκοπό την

βελτιωση των συνθηκών και της ποιότητας ζωής, την αειφόρο και βιώσιμη ανάπτ\)ξη της

πόλης και την διατηρήσει των βασικών της αρχών.

Το στρατηγικό σχέδιο της Πόλης το\) 1970 πρότεινε την δημιο\)ργία κατά την

πενταετία 1995-2000, κατά την τελε\)ταία δηλαδή φάση \)λοποίησης το\) σχεδίο\), την

κατασκε\)ή δύο μεγάλων έργων που τότε θα ήταν αναγκαία βάσει των προβλέψεων

ανάπτ\)ξης της Πόλης αλλά και αύξησης του πληθ\)σμού. Οι δύο πολύ μεγάλες αυτές

επενδύσεις οι οποίες σήμερα είναι \)πό κατασκε\)ή, πηγάζο\)ν από το στρατηγικό σχέδιο

μεν αλλά είναι και τα άμεσα αποτελέσματα της σ\)νεχούς μελέτης το\) χώρο\), των

δραστηριοτήτων,των αναγκών του πληθ\)σμού κλπ.

Τα έργα αποτελούνταιαπό μία μικρή επέκταση το\) κέντρο\) και το\) \)περ\)ψωμένο\)

συνεπώς μέρο\)ς της Πόλης, με την δημιουργία ενός εμπορικού δρόμο\) πο\) θα ενώνει δύο

από τις τέσσερις κεντρικές πλατείες της Πόλης. Επί το\) δρόμο\) αuτού Θα βρίσκονται

παρόδια κτήρια τα οποία θα αποτελούνται από κατοικίες, καταστήματα και γραφεία. Το

δεύτερο έργο αφορά στην δημιουργία ενός στεγασμένο\) εμπορικού κέντρου σ\)\ιολικής
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«( Ι Ι πολη τη~ 1-Ιlll\ ι.ιJlΙ-li.I~'ι..:ΙΙ\"l.: '

επιφάνειας 4,6 εκταρίων ,δηλαδή 100.000 τετραγωνικών μέτρων, επένδυσης ύψους

150.000.000 εuρώ. Το πρώτο είναι σε στάδιο σταδιακής ολοκλήρωσης ενώ το δεύτερο

είναι uπό κατασκεuή. Αναμένεται στο εμπορικό κέντρο να προσελκύεται πληθuσμός της

τάξεως των 5.000.000 πελατών ετησίως, κάτι που φανερώνει πως αναμένεται να

επισι<έπτονται τον χώρο άνθρωποι από όλη την επαρχία, αλλά και την ευρύτερη

περιφέρεια της Βαλλονίας α.).)..ά και τον Βρuζελλών. Το εμπορικό κέντρο θα πλαισιώνεται-
από γραφεία και κατοικίες. Οι εμπορικές χρήσεις θα κα.λύπτοuν 25.000 mZ και θα

εκτuλίσσονται σε ένα αΙθριο το οποίο θα επιτρέπει την δίοδο ΤΟι,) ιpuotxou

φωτός.(www.ucl.ac.be)

ι...

•

•
1'1

••••• r....ιIIι. •

Εικόνα 3.22 : «Το υπέργειο πεζοδρομημέvo κέντρο της Πόλης, με τα: νέα: έργα:.))

Πηγή: Ιδία: επεζεργcι:σία:.

Η επένδuση αuτή πραγματοποιείται από έναν ιδιωτικό φορέα και συγκεκριμένα

την κατασκευαστική εταιρεία Wilhelm & Co. Η ομάδα πολεοδομικής μελέτης και

προώθησης τοι) πανεπιστημίοι) αναμένει πως το έργο αυτό θα μετατρέψει την πόλη της

LLN από πανεπιστημιούπολησε κέντρο περιφέρειας, ενώ η διαχείριση τοι) έργοι) και των

χώρων στάθμεuσηςέχουν ανατεθεί σε δεuτερεύουσεςιδιωτικές εταιρείες.

Με την κατασι<εuή της Οδού Gharlemagne, ποι) αποτελεί και το teλEuttxio

πολεοδομικού τύποΙ,) έργοι) ποι) προβλέπεται, ολοκληρώνεται η κατασκεuή του κέντρου

της Πόλης. Στην οδό αuτή θα δημιουργηθούν 5.000 m Z γραφείων και κατοικιών, ενώ το
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εμπόριο θα καλύπτει 7.000 m2
που θα εκτυλΙσσεται στο νέο δίκτυο πεζοδρόμων που θα

δημιουργηθεί.

Τα έργα αυτά θα συνεισφέρουν και στην αύξηση των θέσεων στάθμευσης, οι οποίες

από 3.306 θα ανέλθουν στις 5.607 θέσεις από τις οποίες κάποιες διατlθενται για τα μέλη

του UCL κάποιες άλλες για ελεύθερη στάθμευση και κάποιες για τους σuνδρoμητές και

μόνιμους κάτοικουςτης Πόλης. (www.ahlln.be)

, -

Εικόνα 3.23 : « Η

οδός Charlemagne."

Πηγή: A1-llLN
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<, Ι Ι πολη τη~ ίλΗΙ\ ~ΙJI)-I<t-\ι.:ι]\-ι.: »

Εικόνα 3.24,25,26 : « Η τωρινή κατάσταση της μελλοντικής θέσης του εμπορικο6 κέντρου, η

μακέτα του κιχι άποψη της 0806 Charlemagne.»

Παρόλο που η απόφαση για την διεκπεραίωση των δύο αυτών έργων παρθηκε το

1989 και η ολοκλήρωση ΤΟι,) αναμενόταν το 1996, αuτή θα καθuστερήσει κατά εννιά

χρόνια .Οι εταιρείες που θα εγκατασταθοόν εκεί έχουν ήδη προσυμφωνήσει και

προκαταβάλει ποσά για να εξασφαλίσοuν την εγκατάσταση τους εκεί και ενδεικτικά

κάποιες από της σημαντικότερες κάθε κλάδοΙ,) είναι η Η&Μ, η Zaras, η Fnac, η Delhaίze

ΚΙΧ.

3. Ηδιοίκηση- ο σχεδιιχσμός

Η σuγκεγ.ριμένη διοικητική δομή που παροuσιάζει η πόλη σήμερα, είναι το αποτέλεσμα

της διαρκούς μελέτης και επανεξέτασης του διοικητικοό μοντέλοΙ,) που εξαρχής έχει ορίσει
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το πανεπιστήμιο, Η μεγαλη ποικιλομορφία των επενδυτών, ποι; εξαρχής συμμετείχαν και

σuμμετέχοuν στο έργο, έχει δημιοuργήσει την ανάγκη για την δημιουργία και

ενεργοποίηση μίας σειράς φορέων που να διαχειρίζονται τα διάφορα ζητήματα. Οι

αρμοδιότητες τους είναι απόλυτα διαχωρισμένες σε τέτοιο βαθμό που να μην είναι

απαραίτητη η ιεραρχηση μεταξίι τοιις.

:::'ημαντικό είναι πως ενώ η ΙΙΝ εντάσσεται στο δήμο της Ortignies-LLN και θα

περίμενε κανείς η διοίκηση της να εκτελείται από την ωρuτερη τοπική αυτοδιοίκηση,ενώ

αντιθέτως παρατηρείται το φαινόμενο της αυτοδιοίκησης της περιοχής από το

πανεπιστήμιο. Η διοίκηση της LLN unSQlaXUEl εκείνης του δημοτικού διαμερίσματος της

OLLN και συχνα αυτό φαίνεται να είναι ένα από τα παράδοξα που προβληματίζοuν τον

μελετητή, για την φίιση αλ/ά και την ποσότητα των αρμοδιοτήτων nou μπορεί να έχει ένας

ιδιωτικός φορέας στο Βελγικό κράτος. (ReIny j, Lecreck Er, 1998)

Το Πανεπιστήμιο εδώ ως ιδιοκτήτης των εδαφών φαίνεται να έχει αναλάβει ένα

σημαντικό έργο, να ανταποδώσει στο κράτος με κάθε τρόπο την uπεραξία των εδαφών nou

Tou παραχώρησε κατά την περίοδο μετεγκατάστασης τou στην γαλ/όφωνη περιφέρεια. Με

γνώμονα την παραπάνω άποψη, το UCL θέλει να είναι και παραμένει ακόμα και σήμερα

κίιριος της Πόλης. :::'τον τομέα της διοικησης της πόλης της OLLN, uπάρχει η ανώτατη

διοικητική αρχή η οποια απαρτιζεται από μέλη nou προέρχονται και από τον

πανεπιστημιακό χώρο αλλά και από μόνιμοuς κάτοικοuς της κοινότητας της Otrignies.

Παρόλα αuτα ouataanxιX η LLN έχει την δική της ανώτατη διοικητική αρχή η οποία

κατεuΟίινεται ,έως σημερα τοuλαχιστον, από το πανεπιστήμιο. Δηλαδή μπορεί να

σuσχετιστεί η διοίκηση της Πόλης με την διοίκηση τou Πανεπιστημίοu, καθώς η

παραδοση της φανερώνει το UCL ως δημιοuργό της και θα ήταν αναμενόμενη η

σuσχέτιση μεταξίι των δίιο ακόμα και στον διοικητικά τομέα.

Η διαχείριση της Πόλης γίνεται εξολοκλήροu από το UCL καθώς ως ιδιοκτήτης

των εδαφών, όπως προαναφέρΘηκε, έχει την εuθuνη της σωστής αξιοποίησης τοuς και

συνεπώς και της σωστής τοuς διαχείρισης. Παρόλο nou τα νομικά εργαλεία δεν είναι τόσο

εuέλικτα όσο να επιτρέποuν σε έναν ιδιωτικό φορέα, όπως το UCL, να λαμβανει τόσο

σημαντικές αποφασεις nou να αφοροίιν έναν τόπο αλ/ά και το κοινό καλό, το

πανεπιστήμιο έχοντας τα μέσα, έχει καταφέρει πρώτον να βρει την κατάλ/ηλη νομική οδό

να τou επιτρέπεται καθε απαραίτητη μεταρρίιθμιση ή παρέμβαση στον χώρο. Δείιτερον

λόγω τou ήδη ανεπτuγμένοu τou δικτίιοu σχέσεων και της αξιοπιστίας TOU ως
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πανεπιστημιακό ίδΡlJμα, έχει το προτέρημα να αντιμετωπίζεται από την βελγική πολιτεία

όχι ως ιδιωτικός φορέας, αλλά ως φορέας ΠΟΙJ να αποσκοπεί στην βελτιστοποιηση της

ποιότητας ζωής, τou αστικοΙΙ περιβάλλοντος και ΠΟΙJ προσπαθεί να αποδείξει μέσα από το

έργο TOIJ, την σημαντικότητα της γνώσης και της έρεuνας.

Έτσι η διοίκηση ΤΟΙJ πανεπιστημιοlJ ειναι χωρισμένη σε έναν αριθμό φορέων, ή

αλλιώς lJπηρεσιών ΠΟΙJ έΧΟlJν σlJγκεκριμένες αρμοδιότητες και εlJθuνες και κανεις δεν

lJπερισχuει κανενός. ΠολΙΙ σημαντικό ρόλο ανάμεσα στις lJπηρεσίες αlJτές παίζΟlJν Μο

τμήματα τα οποία έχοuν σlJμβάλει ιδιαίτερα στην ανάπτuξη της Πόλης. (H.eIny J, Lecreck

Ει, 1997)

Η μία εκ των δίιο, lJπηρεσια ασχολείται μα πολεοδομικά και αστικά θέματα και

σκοπός της ειναι η σωστή διεκπεραιωση των έργων εντός των ορίων της Πόλης, των

υποδομών και η γενικότερη προσπάθεια να επιτεlJχθεί η στοχεuόμενη, κατά το στρατηγικό

σχέδιο, ποιότητα ζωής.

Η δημιουργια της lJπηρεσιας προώθησης και διαφήμισης της Πόλης, προέΚlJψε

από τον ζήλο ΤΟΙJ πανεπιστημιοΙ) να δημΙΟlJργήσει μία νέα αλλά παράλληλα φυσιολογική/

παραδοσιακή πόλη, τόσο δlJναμική ώστε να μπορει το ίδιο να επωφεληθεί τou ρόλοlJ τοΙ)

ως κινητήρια της δίιναμη. ΤΟ γραφείο προώθησης και διαφήμισης έχει αναλάβει να

ανακαλΙΙΨει και να προωθήσει τις προκλήσεις αuτές ποΙ) xcXνOIJV την LLN ιδιαίτερα

ελκυστική και μοναδική για τις παροχές της και την αυξημένη ποιότητα ζωής. Αυτή η

υπηρεσια, η οποια λεΙΤΟlJργεί έως σήμερα, δεν αντιπροσωπείιει ένα πολεοδομικό σχέδιο

ποΙ) αποβλέπει στην προσέλκυση πελατών, αλλά παίζει έναν ενεργητικό ρόλο όσον αφορά

στην εξείιρεση επενδuτών, πλασάροντας απλά την βιωσιμότητα και τα Θετικά της

πανεπιστημιακήςζωής ως πρόκληση επένδυσης.

Η τελεlJταια έχει παίξει, κατά τα σΙΙγχρονα δεδομένα διοίκησης των

παραδοσιακών πόλεων, το ρόλο τou οργανισμοίι που διαφημιζει στο εuρuτερο κοινό το

χώρο της Πόλης και τον προβάλει προς τα έξω (place Inarketing), με κuριο σκοπό την

οικονομική του ανάΠΤlJξη. Έτσι ο ρόλος της Πόλης στην περιφερειακή ζωής γίνεται

ολοένα και πιο σημαντικός εφόσον όμως το πανεπιστήμιο φροντίζει να προβάλει σlJνεχώς

τα θετικά στοιχεια και ΤΟΙJ εlJρίιτεροlJ χώροlJ στον οποίο φιλοξενεΙται.

Είναι εξίσοlJ σημαντικό να αναφερθει πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος της τμήματος

έρεlJνας τou πανεπιστημιοlJ, το οποίο φροντιζει να μελετά σlJνεχώς το χώρο, τα φαινόμενα

ΠΟΙJ εΚΤlJλισσονται εκει, την μελλοντική εξέλιξη της Πόλης και με την συνεργασια ΤΟΙJ με
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την uπηρεσία πολlOOδομιχών και αστικών θεμάτων να πλαισιωνει την βιώσιμη και αειφόρο

ανάπτuςη της Πόλης. Η uπηρεσία ερεuvας δεν στηρίζΕται σΕ περιφερειακά Εργαλεία

σΧΕδιασμοίι, όπως τα €ιδΙXά χωροταξικά σχέδια (plan Parriculicr d' λmenageιηent)10

αλλά σε δικά της πιο Ευέλικτα εργαλεία. Άλλωστε τα Ειδικά χωροταξιχά σχέ:δια για να

σuνταχf)οuν απαιτούν χρονοβόρες χαι πολίιπλοκες διαδικασίΕς, χάτι ΠΟ\) αντιτίθεται

πλήρως στον σχεδιασμό και την διαχείΡΙσΎ] μίας «νέας πόλης», πα\) απαιτεί εuελtξία και

σιινΕχή επανεξέταση το!) χώροΙ) χαι όχι παγιωμένεςχρήσεις και μορφές ΤΟ1) XWQOU.

4. Τα επιστημονικά -τεχνολογικά πάρκα

Η πόλη της LLN φιλοξενεί εντός των διοικητικών της οριων ένα επιστημονιχό

τεχνολογικό πάρκο, την λειτοuργία το\) οποίοιι διέπει μία αξιοσημείωτη πολιιπλοχότητα

ποιι αναλί>εται σε αιιτό το ιιποχεφάλαιο. Το πάρχο άρχισε να λειτοιιργεί το 1972 αμέσως

μόλις εγχαταστάθηχε το UCL στα εδάφη ποιι είχε αγοράσει χαι άρχισε να ανοικοδομεί

την πόλη της LLN. Η μελέτη περιπτωσης είναι ιδιαιτερα γνωστή στοιις πολεοδόμοιιςχαι

αρχιτέκτονες αλ/ά και στο ειιρί>τερο κοινό για το πανεπιστήμιο της αυ.ά. και για τον

μεγάλο αριθμό φοιτητών ποιι κινοί>νται εκεΙ Παρόλα αιιτά θα έπρεπε να ειvαι πρώτιστος

γνωστή για τον ρόλο της ως πολΙ; σημαντιχό χέντρο εργασίας της επαρχίας στην οποία

εντάσσεταιαιΜ χαι της ειιρίΙτερηςπεριοχής της πρωτείΙοιισας.

Οι θέσεις εργασίας ποιι δημιοιιργοί>νται εκεί σήμερα, 10.600 σε αριθμό, εκ των

οποιων το 40% στο ίδιο το πανεπιστήμιο, το 33% στα επιστημονικά πάρκα και το

ιιπόλοιπο 27% σε λοιπές ιιπηρεσίες και στις διάφορες εμπορικές χρήσεις της Πόλης. Η

οιχονομική ανάπτιιξη τοιι Πάρκοιι οικονομιχή αλλά. και οι αιιξανόμενες θέσεις εργασίας,

φαίνεται να σιινεχίζεται με μεγάλο ριιθμό καθώς η φήμη τοιι βελτιωνεται με την πάροδο

τοιι χρόνοιι και η σιιγκέντρωση των επιχειρήσεων σε τομείς όπως η τεχνολογία της

πληροφορικής,η φαρμακειιτικήαλ/ά και η χημεία, αuξάνεται.(W\vw.dοιη.ιιcl.ac.be)

Ο τελικός στόχος ποιι έχει τεθεί για το πάρκο είναι να προσφέρει στην αγορά

εργασίας 10.00 θέσεις αλλά και να αποτελέσει τον χιιριότερο τομέα ποιι θα σιιμβάλλει

περισσότερο από όλοιις τοιις άλ/οιις στην οιχονομική ανάπτιιξη της Πόλης. Το Τομεακό

~xέδιo άλλωστε προβλέπει ότι σιινολιχά θα διατεθοίΙν μόλις 170 εκτάρια (900 στο σίΙνολο)

10 Τα ειδικά χωροταξικά σχέδια στο Βέλγιο αφορούν στην εξειδίκευση ενός ευρύτερου

σχεδίου για ένα μέρος μίας πόλης
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για τις εγκαταστάσεις του τεχνολογικοίι πάρκου, ποι; έχει επεκταθεί τα τελεuταία χρόνια

στα 200 περιποι; εκτάρια. Έχει σuνεπώς προβλεφθεί βάσει της μεγάλης ζήτησης τοι; και

βάσει τοι; περιορισμού τοι; σε χώρους ποι; διατίθενται για τις εγκαταστάσεις του, μια

ιδιαίτερα αυστηρή πολιτική επιλογής μεταξίι των uποψηφίων για εγκατασταση

επιχειρήσεων.

•

• Hain
5aintes
TubIze.

wa~e nord • .,)
Jodoigne.. (

Louv~~~~~~seuve Υ
ΡεΠ'/ω:

Νίνεllε!> nord t-J'"
/'

• NIIJelles sud

-..ι-~,...J-

Εικόνα 3.27 :«Τα επιστημονικά πάρκα στην Επαρχία της Braband W~lloon, σήμερα.»

Πηγή: IB\V

Είναι επίσης σημαντικός ο κοινωνικός χαρακτήρας τοι; Πάρκοι; όποι; ενισχίιεται

με τον αυξανόμενο αριθμό φοιτητών ποι; αποκαθιστά επαγγελματικά με το τέλος των

σποuδών τοuς και με τον τρόπο αuτόν εξισορροπεί τον κερδοσκοπικό και καπιταλιστικό

τοι; χαρακτήρα.(11ttp://membres.lycos.fr)

Ένα ιδιαίτερα σημαντικό σημείο όσον αφορά στην χρηματοδότηση του πάρκου

αφορά στην χωροθέτηση τοι; σε μία εδαφική ενότητα ποι; ανήκει σε δίιο διαφορετικοίις

δήμοuς (comInunes) με απώτερο σκοπό την εξασφάλιση ενδεχομένως επιπλέον κονδuλίων

για λογαριασμό της δείιτερης τοπικής αuτοδιοίκησης. Πιο σuγκεκριμένα, το κράτος θα

μποροίισε να σuμβάλλει στην ανάπτuξη τοι; Πάρκοι; αν οι εκτάσεις αuτοίι ανήκαν σε

κάποιον από τοuς διαδημοτικοίις οικονομικοίις οργανισμοίις τοι; Βελγίου Ι. Έτσι η μία εκ

των δίιο αuτοδιοικήσεων στις οποίες ανήκει το Πάρκο, πώλησε κάποιο μέρος των

εκτάσεων τον Οικονομικό Οργανισμό της Braband Walloon (TBW) ο οποίος με την σειρά

τοι; και την οικονομική βοήθεια τοι; κράτοuς διεκπεραίωσε έργα uποδομών απαραίτητα

για την σωστή λειτοuργία του τεχνολογικοίι πάρκοu. (Remy], Lecreck Et, 1997)

Η λειτοuργία τοι; επιστημονικοίι πάρκοι; από το 1972 από όταν και ορίστηκε ως

βασικό στοιχείο της Πόλης στο στρατηγικό σχέδιο, γίνεται από την επιτροπή διαχείρισης
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ποιι ορίστηκε από το κράτος, ενώ παράλληλα αιιτή αποτελείται από εκπροσώποιις της

IBW, τοιι πανεπιστημίοιι και των δύο αιιτοδιοικήσεων και ιδιοκτητών μέροιις των εδαφών

τοιι επιστημονικού πάρκοιι , της Waνre και της Ottignies-LLN. :::10 θέματα εγκατάστασης

των επιχειρήσεων, το πανεπιστήμιο έχει εξ αρχής αναπτύξει μία στρατηγική ποιι τοιι

επιτρέπει να παρεμβαίνει στην εικόνα τοιι Πάρκοιι, ενώ σημαντικός είναι ο ρόλος τοιι UCL

σε αιιτό όσον αφορά στην προσέλκιιση των επιχειρήσεων ποιι εκείνο επιθιιμει. Ο βασικός

στόχος είναι η προσέλκιιση επιχειρήσεων με μεγάλη προστιθέμενη αξία στοιις κλάδοιις της

χημείας, της φαρμακειιτικής καθώς και τοιι κλάδοιι των επιχειρήσεων ιιψηλής τεχνολογίας.

Το πανεπιστήμιο πετιιχαίνει το στόχο τοιι προσελκύοντας τις επιχειρήσεις ποιι επιθιιμεί να

έχει στο Πάρκο και δεν αφήνει διισαρεστημένες όσες απορρίπτει καθώς τις παραπέμπει

στον συνέταιρο τοιι (ΙΒ\ΧΙ) ,κάτοχο πολλών εδαφικών εκτάσεων που φιλοξενούν

βιομηχανικά πάρκα. Το Πανεπιστήμιο φαίνεται ότι έχει αναπτύξει ένα ιδιαίτερα

πολύπλοκο και αποτελεσματικό σuστημα διαχείρισης τοιι πάρκοιι αλλα και προώθησης

τou. Τα θεnκότερα αποτελέσματα άλλωστε έχοιιν φανεί με την εγκατάσταση εκεί Μο πολύ

γνωστών πολυεθνικών εταιρειών της Shell και της Nissan, που παράλληλα αποτέλεσαν

σταθμό στην ιστορία τοιι πάρκοιι καθώς τοιι προσέδωσαν ένα μεγάλο ποσοστό κύροιις ως

χώρο σιιγκέντρωσης επιχειρήσεων.

Η επιλεκτική αιιτή στρατηγική ειναι στρατηγική μόλις των τελειιταίων χρόνων

καθώς από το 1972 έως και το 1985 η προσέλειιση επιχειρήσεων ήταν μεγάλη χωρίς αιιτές

να πληρούν σιιγχεκριμένα κριτήρια και ιιψηλά standards. Παρόλα αιιτά η πολιτιχή τοιι 72

85 ήταν αναγκαία για να δημιοιιργηθεί μία βάση και κάποια αξιοπιστία στο κοινό ώστε

από το 1988 και μετά με μία πρώτη εγκατάσταση της πολιιεθνιχής της Shell να δοθεί το

έναιισμα στην διοίκηση τοιι να δράσει επιλεχτικά εφόσον είχαν αρχίσει να φαίνονται τα

αποτελέσματα της πολύ καλής δοιιλείας ποιι είχε γίνει ως τότε. (Remy J, Lecreck Et,

1998)

νι]. ο Qόλος του πιχνεπιστημ.ίοο, - Η σχέση ΤΟΌ !Αε την πόλη

ΤΟ UCL παίζει έναν βασικό ρόλο στην λειτοιιργία της πόλης και την ανάπτιιξη

της. λποτελεί τον βασικό σιιντελεστή της Πόλης και της οικονομικής της ανάπτιιξης,

χαθώς αποφασίζει για τα περισσότερα επί των ζητημάτων ποιι την αφορούν . .Λιιτομάτως

αποτελεί βασικό σuντελεστή που με τις αποφάσεις τοιι θα συντελέσει έμμεσα στην
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οικονομική και ,κοινωνική αναπτuξη όλης της επαρχίας αλ/.ά και της

περιφέρειας.(Fοndaciοn-10UΥaίn,2004)

καπου κοντά στο 1966 η κεντρική διοίκηση του πανεπιστημίου ενεργοποίησε

μερικοίις από τους καλίιτερους ακαδημαΙκοίις σε θέματα πολεοδομίας, για να στήσει αυτό

το υλοποιήσιμο σχέδιο για την δημιουργία αυτής της σίιγχρονης «νέας ΠόληQ\ που

μελεταται, για να στεγασει το γαλ/όφωνο πανεπιστήμιο του UCL. Με ένα εξίσου

σημαντικό πλεονέκτημα που αφορα στην ίιπαρξη εξειδικευμένων σε νομικα ζητήματα,

ανθρώπων του ακαδημαΙκοίι κόσμου που πλαισίωσαν με τις γνώσεις τοuς το σχέδιο αυτό, η

διοίκηση του πανεπιστημίου καταφέρνει να στήσει μία Πόλη κομμένη και ραμμένη στα

μέτρα του Πανεπιστημίου. Έχοντας δηλαδή όλα τα απαραίτητα μέσα να δρασει εξαρχής

με τρόπο τέτοιο, θεσπίζοντας κανόνες και νόμους , οι οποίοι να διατηροίιν το

πανεπιστήμιο κυρίαρχο στην λήψη των αποφάσεων παντός τίιπου, ακόμα και σήμερα.

σtelnΥ J, Lecreck Ει, 1998)

Η εκπαίδευση, η έρευνα αλ/.ά και οι κοινωνικές uπηρεσίες αποτελοίιν τις τρεις

βασικές αποστολές ΤΟι) πανεπιστημίοu,

λπό την αρχική μελέτη της πόλης πριν καν αποφασιστεί η κατασκευή της, κίιριος

στόχος του πανεπιστημίου ήταν να μπορέσει να κρατήσει καθόλη την διάρκεια ζωής της

Πόλης, έναν βασικό, ίσως τον βασικότερο, ρόλο όσον αφορα στην διοίκηση και

διαχείριση αυτής, αMJι.. κυρίως έως και το 2000 που θα ολοκληρωνότανη uλοποίηση του

σχεδίου, Η ιδιαιτερότητα της περίπτωσης που θέλει το πανεπιστήμιο ιδιοκτήτη των

εδαφών, του δίνει το πλεονέκτημα να κραταει κυρίαρχο ρόλο από την αρχή έως και

σήμερα, ~\λ/ωστε βασικό στοιχείο επιτυχίας όσον αφορά στην προώθηση της πόλης

αποτέλεσε η δυνατότητα του πανεπιστημίου να χρησιμοποιήσειτο δίκτυο σχέσεων με τον

πολιτικό κόσμο αlJ...&. και το ευρύτερο κοινό, που είχε ως τότε αναπτίιξει για να διαδώσει

και να προωθήσει το «έργω)! του αλλα και για να λίισει είικολα και γρήγορα ζητήματα

γραφειοκρατίαςαλλά και νομοθετικα κλπ. (H.eIny J, Lecreck Et,1998)

'l\λ/ωστε δεν πρέπει να ξεχνάμε πως ο λόγος ίιπαρξης της Πόλης ήταν η

ενσωμάτωση του πανεπιστημίου σε ένα φυσιολογικό, νέο όμως και σίιγχρονο αστικό

περιβαλλον. Το πανεπιστήμιο είναι αναπόσπαστο κομματι της πόλης όπως και της

κοινωνικής ζωής καθώς εκεί αντικατοπτρίζεται ένας μικρόκοσμος της κοινωνίας. ~υνεπώς

και κατα του συντακτες του εν λόγω σχεδίου, που υπάρχει σήμερα υλοποιημένο, υπαρχει

μία συνεχής αναγκαιότητα συσχέτισης της πόλης ,με το πανεπιστήμιο, την οποία βέβαια
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επιβεβαιώνουν πληθώρα παραδειγμάτων γνωστών πανεπιστημίων ανά τον

κόσμο.(www.wοrdiq.cοm)

Εκτός των άλλων είναι αξιοσημείωτη η συνθετική δράση του πανεπιστημίου σε

περισσότερους από έναν τομείς και αυτό απορρέει από το γεγονός ότι αυτό κράτησε τον

κύριο λόγο, συντάσσοντας μελέτες και σχέδια, όχι μόνο για ζητήματα θεωρητικά

πολεοδομίας, αρχιτεκτονικής και ρύθμισης τους χώρου αλλά ακόμα και για ζητήματα

οικονομικά, επενδύσεων, νομοθετικά κλπ.

Έτσι στηριζόμενο πάνω στο οικονομικό σχέδιο που το ίδιο έχει συντάξει, θα κάνει

την πόλη βιώσιμη και θα την προάγει οικονομικά. Οι περιορισμένοι οικονομικοί πόροι

κατά την πρώτη διετία του'ΊΟ θα οδηγήσουν το πανεπιστήμιο στην ανεύρεση τρόπων

χρηματοδότησης και επενδυτών πριν καν αρχίσουν οι διαδικασίες ανοικοδόμησης.

Για να υλοποιήσει το σχέδιο και να αντεπεξέλθει σε όλες τις απαιτήσεις που

παρουσιάστηκαν παραπάνω, το πανεπιστήμιο έχει σε γενικές γραμμές παίξει διαφορετικούς

επιμέρους ρόλους, ένας από τους οποίους προαναφέρθηκε και αφορά στην εςεόρεση

κονδUΜων και χρημιχτοδοτήσεων για την

ολοκλήρωση του έργου. Ένας δεύτερος ρόλος

του πανεπιστημίου αφορά στην εξευρεση ενός

συγκεκριμένου μοντέλου διοίκησης το οποίο

πρέπει να διαρθρώσει με τρόπο τέτοιο ώστε να

διατηρεί μεν η διοίκηση έναν αυτόνομο

χαρακτήρα τέτοιο που να της επιτρέπει να

ελίσσεται στις καταστάσεις, χωρίς όμως να

χάνει την σχέση της με την κοινότητα στην

οποία εντάσσεται διοικητικά και συνεπώς και

τις σχέσεις της με το γύρω περιβάλλον,

πολιτικό, κοινωνικό κλπ, έτσι ώστε να

καταφέρνει να διατηρεί την εξωστρέφεια της.

(Remy ], Lec'eck Ει, 1998)

Εικόνα 3.28 : « Πανοραμική άποψη της

πόλης.»)
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Vlll. ο ΧαρακτΏραςτης πόλljς σΏμερα

Η αξιοπιστία του πανεπιστημίου Υ-αι η αναγνώριση του ΕρΕυνητικοί! και ΕυρUΤΕρου

αΥ-αδημαϊκοί! του έργου, συνέβαλλε σημανΤΙΥ-ά στην σωστή, έως σήμΕρα, προώθηση αΜ.ά

και διοΙκηση της Πόλης.

;\'fία πρόσφατη έΡΕυνα που πραγματοποιήθηΥ-Ε από φοιτητές Υ-αι εκδόΟηΚΕ Μο

χρόνια πριν, έδειχνΕ ότι η πλειοψηφία των χρηστών του χώρου απολαμβάνΕΙ Υ-αι ΕΥ-τιμάΕΙ

ιδιαίτΕρα τον χαραΥ-τήρα της πόλης ως πόλη για ΠΕζοuς, όπως Επίσης και την

διαΟωιμότητα σΕ όχι ακριβά καταλuματα για φοιτητές και μη, Ενώ όμως συγχρόνως

θΕωΡΕί μονότονη την αΡΧΙΤΕΚτονική της πόλης. (fIle internacional herald Tribnne, 1995)

~E γΕνΙΥ-ές γραμμές από την χρήση του χώρου δεν μΠΟΡΕί κανΕίς να τον

χαραΥ-τηρίσει με συγΥ-εΥ-ριμένη του λειτουργΙα, ΕνδεΙΚΤΙΥ-ά π.χ. στην πόλη συναντάμΕ

συνολική έΥ-ταση γραφείων λίγο μεγαλuτερη από 30.000 m Z συνολικά που λειτουργοuν

σήμΕρα. Η διανομή των Εγκαταστάσεων έχει γίνει έτσι ώστε τα Μο τρίτα των γραφεΙων να

βρίσκονται στην πόλη Υ-αι το υπόλοιπο ένα τρίτιο στο επιστημονικό πάρκο. Έτσι δΕν

μπορεΙ να της αποδοΟεί ο όρος της περιοχής Εργασίας.(W\V\v.dοm.ncl.ac.be)

Παράλληλα οι εμπορικές χρήσΕις καταλαμβάνουν 28.000 mZ σuνολικά της

έκτασης τou ΚΕντρικοί! πολεοδομικοί! σuγκροτήματος και πλαισιώνουν ένα πλήρη

εμπορικό χώρο ποΙ) παρέχει κάθε απαραίτητο αγαθό. ~ήμερα όπως προαναφέρθηχε η

εμπορική δραστηριότητα δεν είναι ιδιαίτερα ανεπτuγμένη, στα μελ/οντιχά όμως σχέδια

της Πόλης είναι το υπό κατασκευή εμπορικό κέντρο σuνολικής έκτασης 25.000 mZ που

θα διπλασιάσει τις εμπορικές δραστηριότητες και Οα συμβάλλει σημαντικά στην αλ/αγή

του χαραχτήρα της Πόλης. Η LLN ως «νέα πόλψ έχει το χαραχτηριστιχό ότι

μεταβάλ/εται συνεχώς καθότι δεν έχει ακόμα σταΟεροποιήσει το ρόλο που θέλΕΙ και

μπορεΙ να παΙξει στην περιφέρεια. Ο ρόλος αυτός ασταθής κατά τα ΤΕλευταία χρόνια που

έτεινε περισσόΤΕΡΟ στην Εκπαιδευτική δραστηριότητα,φαίνΕται να xaTEUOUVEτat προς ένας

πιο αστικό χαρακτήρα ποΙ) Οα αποδείξει με τις υπηΡΕσίες ποΙ) Οα προσφέρει, πόσο ισχυρό

περιφερειαχόχέντρο μπορεί να γίνει.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 40 «Συμπεράσμοιτ()(»

.λπό την παραπάνω εκτενή ανάλυση και παρουσίαση όχι μόνο της πόλης της LLN, αλλά

και του ειιρυτερου της περιβάλλοντος, κοινωνιχοίι και χωρικοίι είναι αναμφισβήτητοπόσο

έχει cωτή επηρεάσει, θετικά σε ορισμένοιις τομείς και αρνητικά σε Χάποιους άλ/οuς, το

€uρυτερο της περιβάλ/ον. Αρχικά απομονώνονται οι παράγοντες ΠΟΙΙ φαίνεται να έχοιιν

συμβάλει στην αναπτuξη της Πόλης ως αστικό χώρο αλ/ά χαι στην ανάπωξη της ως

αυτοδιοικοίψενοοικονομικό οργανισμό. 2.:την συνέχεια παροuσιάζοvταιοι επιπτώσειςαπο

την αστικοΙ> τυπου αιιτή παρέμβαση στο γαλ/όφωνο μερος το!) Βελγίοι; , τόσο σε χωρικά

ζητήματα όσο και σε ζητήματα κυρίως οικονομικής ανάπτιιξης. Τα αποτελέσματα είναι

ποικίλα και αφορουν σε πολ/ους επίσης τομείς. :::τις σειρές τοΙ) παρακάτω ν:εφαλαίοΙ)

παροuσιάζονται σuγν:εντρωμένα τα σuμπεράσματα από την ανάλuση της uπό μελέτη

περίπτωσης σε Μο βασικοuς άξονες, των επιπτώσεων και των αποτελεσμάτων ν:αι τελικά

παρατίθενται ν:άποια Υενιν:ά σuμπεράσματα ΠΟι) αφοροuν στην εuρuτερη περίπτωση.
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Ι. Επιπτώσεις- Αποτελέσ;ιοιτοι οιπό την δη;ιιοοργίοι της Πόλης

ί. Στον ευρύτερο χώρο:Η Ο{)fO\ιομrχή ανάπτυξη - Το τρr'πολο

Wavrc-O/tignics-LLN

Ένα σημαντικό παράδοξο από την ιστορία της πόλης της LLN είναι πως η αρχή της

σηματοδοτήθηκε από μία βίαιη και δραματική τροπή των γεγονότων το 1968 η οποία

αποκάλυψε, με την βοήθεια κάποιων ειδικών, την δυνατότητα για δημιουργία μίας «νέας

πόληQ) της οποίας το <<μέλλοw) μας αποδεικνίιει την σημαντικότητα αλλά και τα οφέλη για

μία ολόκληρη περιφέρεια. (Menens λ, 2002)

Οι επιπτώσεις στην περιφέρεια αφοροίιν χuρίως σε επίπεδο οικονομιχης ανάπτιιξης,

αλλά και ανακατανομής του πληθυσμου στον χώρο. Η lJπό μελέτη πόλη έδωσε την

ευκαιρία στην γαλλόφωνη περιφέΡΕια να εκσυγχρονίσει την οικονομία της, από

παραδοσιακή βιομηχανία την δεκαετία το\) '80, σε τριτογενοποιημένηοικονομία της νέα

χιλιετηρίδας πριν καν η τελ1ωταία παγιωθεί ως ιδανικός τύπος οικονομικής ανάπτ\)ξηςενός

τόπο\).

ΊΌ UCL με την έναρξη των εργασιών ανοικοδόμησηςτης (Νέας πόλη9) όπο\) θα

στεγαζόταν, δρομολόγησε την δημιο\)ργία ενός επιστημονικού πάρκο\) με σκοπό την

αλλαγή το\) οικονομικού χαρακτήρα της περιφέρειας. Άλλωστε έχοντας μελετήσει καλά,

στα πλαίσια πανεπιστημιακήςέρε\)νας, την επηρεασμένη από την παγκόσμια οικονομική

κρΙση το\) '70-'80, οικονομία της ΒαλλονΙας, ήταν ο πλέον αρμόδιος φορέας, εφόσον

διέθετε τα μέσα , να σ\)νδράμει στην αλλαγή. Προσπάθησε να αποδείξει στη ε\)ρύτερη

κοινωνία πως μπορούσε να δώσει λύση στην οικονομική στασιμότητα α\)τή πο\)

προερχόταν από τον μαρασμό το\) δε\)τερογενη και να εγκαθιδρύσει νέα αποδοτικά

σ\)στηματα πο\) ε\)δοκιμούσαν σε άλλες περιοχές το\) κόσμο\), Με τρανό παράδειγμα το

Catnbridgc και το επιστημονικό πάρκο το\) 1965, πο\) το Ιδιο ίδρ\)σε, το UCL φανερά

προσπάθησε εξαρχής να σ\)νδ\)άσει την δική το\) ανάπτuξη, μέσω της πόλης πο\)

ανέπτ\)σσε, με την οικονομικήάνθιση όλης της περιφέρειας.

Ι(άπο\) στις γραμμές α\)τής της εργασίας έγινε λόγος για την ενδεχόμενησ\)σχέτιση

μεταξύ της δημιο\)ργίας της πόλης και της τότε κ\)βερνητικής δράσης. Από α\)τή την

μελέτη φαίνεται πως ίσως ένα από τα κίνητρα πο\) προέβαλε το Πανεπιστήμιο στην τότε

κ\)βέρνηση, ώστε να \)λοποιήσει με δικά της μέσα, την πρόταση το\) για την ανέγερση μΙας

{( νέας πόλης »), ήταν η οικονομική ανάπτ\)ξη της ε\)ρύτερης περιφέρειας. Όπως
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προαναφέρθηκε κατά την δεκαετία κατασκεωής της Πόλης η οικονομία της Βαλλοvίας

υστερούσε σιιγκριτιχά με Εκείνη της Φλάνδρας και συνεπώς, η ανάπτυξη της πρώτης ήταν

κάτι ΠΟΙΙ επιδιωκε η τότε γαλλόφωνη χυβέρvηση. Η πρόκληση ΤΟΙΙ τεχνολογικού πάρκου

κατά τηv πενταετία '65-'70, ειναι πραγματικότητα σήμερα και έχει σιιμβάλλει αισθητά

στην αποκατάσταση της βαλλονικής οικονομίας. Το πρώτο τεχνολογικό πάρκο στο Βέλγιο

κατοχυρώθηκε από το UCL το οποίο και απέδειξε πως η απάντηση στην πτώση της

παραδοσιακής βιομηχανίας ήταν, τα νέα καινοτόμα συστήματα παροχής ιιπηρεσιών και η

συγκέντρωσ1] επιχειρήσεων που πραγματεόονται νέες τεχνολογιεζ και καινοτόμα

συστήματα.

Εκτός από αυτήν την ενεργή συμβολή της στην αλλαγή του χαρακτήρα της

οικονομίας της περιφέρειας, ένα εξισοιι σημαντικό σημειο όποιι επέδρασε η νέα πόλη της

ΙΙΝ ήταν η μαζική δημιοιιργία, μέσα σε μόλις μία πενταετία, ενός ιδιαίτερα ιιψηλοίι

αριθμοίι θέσεων εργασιας, είτε στα τεχνολογικά πάρκα είτε στις ιιπηρεσίες τοιι

πανεπιστημίοιι και στην ίδια την Πόλη. :r..,le τον τρόπο αιιτό η περιοχή της πόλης αλλά και

τοιι δήμοιι, επωφελήθηκε με δίιο τρόποιις. Καταρχήν η ειιρίιτερη περιοχή πλέον

προτιμάται σιιχνά για μόνιμη κατοικία, κάτι ποιι δεν σιινεβαινε παλιότερα, διότι παρέχει

την διινατότητα και για εργασία αλλά και για εκπαίδειιση. Η περιοχή αποτελεί ενα

ανεπτιιγμένο χώρο ποιι εχεις τρεις πόλοιις ανάπτιιξης, την Wavre, τηv Otrigtries και την

LLN. Τα τρία αιιτά μικρά μεν αστικά κέντρα, αλληλοσιιμπληρώvονταιστοv τομεα των

δημόσιωv ιιπηρεσιών, TWV φπορικώvδραστηριοτήτωναλλά και της σιιμπληρωματικότητας

των μεσων μεταφοράς, δημιοιιργώντας στο σίινολο τοιις έναν ισχιιρό πόλο της επαρχίας

και της προαστιακήςζώνης των Βριιξελλών.

Η εκ νέοιι δημιοιιργία μίας πόλης, με ενα ιδιαίτερα μελετημενο αστικό

περιβάλλον και ιιψηλή ποιότητα ζωής αιιτομάτως σιιvδέεται με την απόκτηση κίιροιις και

καλής φήμης της ειιρίιτερης περιοχής. Τηv καλή αιιτή φήμη εκμεταλλείιτηκαν οι δίιο

γειτοvικες κοιvότητες ποιι προαναφερθηκαν, όπως επίσης εκμεταλλείιτηκαν και την

ιιπεραξία ποιι απέκτησαν τα εδάφη τοιις από την εγκατάσταση σε κοντινή τοιις περιοχής

μίας vεας καιvοτόμας πόλης ποιι οικοδομήθηκε, για πρώτη φορά στηv σίιγχρονη ιστορία

τοιι Βελγίοιι.

Έτσι η ειιρίιτερη περιοχή της επαρχίας της Braband \'ιJalloon αποτέλεσε

πρόσφορο έδαφος για την εκδήλωση φαιvομενων όπως η έντονη προαστιοποίηση των

τελειιταίων είκοσι χρόνων.

95



-

Παρόλα αl)τά unιXQXouv και ορισμένες επιπτώσεις πο\) δεν θεωροuvται απαραίτητα

θετικές, εφόσον αφορά στην αλλαγη χρήσης των γύρω της Πόλης, εδαφών. Τα είιφορα

εδάφη της επαρχίας της Brab"ncl Walloon δεν καλλιεργήθηκαν όπως θα έπρεπε για να

μιλάμε για ορθή αξιοποίηση των φυσικών πόρων, αλλά δέχτηκαν σημαντικές πιέσεις για

αστικοποίησ1]. Ο αγροτικός τομέας φαίνεται πως φθίνει στο σίινολο το!) στον Ευρωπαϊκό

χώρο, αλλά η βελγική οικονομία οφείλει ένα μεγάλο μέρος της στον πρωτογενή τομέα.

Βέβαια εδώ είναι απαραίτητο να αναφερθεί πως η καλ/ιέργεια του εδάφοuς και η

κτηνοτροφία δεν αφανίστηκαν από την εν λόγω περιοχή alli δεν αναπτύχθηκαν όσο θα

μπορουσανκαι παράλληλαδεν απέδωσαν όσο θα μπορουσαννα αποδώσοιινοικονομικά.

Μία ακόμα αμφιλεγόμενη επίπτωση από την δημιουργία της LLN αφορά στη

ιδιωτικοποίηση των εδαφών. Γενικά η δημιουργία μίας πόλης δεν είναι σίγουρα δουλειά

ενός πανεπιστημίου , πόσο μάλλον ενός ιδιωτικοίι πανεπιστημίου και η επιβολή ενός

πολε:οδομικοι) σχεδίου είναι το ίδιο αντιδημοκρατική διαδικασία είτε στην περίπτωση

επιβολής του από την πολε:οδομική αρχή του κράτους ή της περιφέρειας, είτε στην

περίπτωση της LLN όπου αυτό επιβλήθηκε από την διοίκηση του πανεπιστημίου. :::'την

δείιτερη περίπτωση βέβαια οι διαδικασίες είναι περισσότερο δημοκρατικές καθώς το

πανεπιστήμιο είναι ιδιοκτήτης των εδαφών και επιβάλλει κανόνες εντός των διοικητικών

του ορίων και εδαφών. (Mcrtcl1s λ, 2002):::'την πρώτη περίπτωση οι περιφερειακές

πολεοδομίες με τους κανόνες που επιβάλουν επηρεάζουν τις αντικειμενικές αξίες των

περιουσιών των κατοίκων, ενώ στην περίπτωση της LLN οι αντικειμενικές αξίες είναι

σταθερές και προκαθορισμένες από την αρχή και δεν επηρεάζονται από κανενός είδους

αποφάσεις. Βέβαια αν πόσο σωστό είναι ένας ιδιωτικός φορέας να είναι ιδιοκτήτης μίας

τόσο μεγάλης εδαφικής έκτασης , δεν ακοίιγεται από μόνο του δημοκρατικό αλλά

παραπέμπει κατά την ελληνική εμπειρία, όπου σε περιόδους δικτατορίας εκδηλώθηκαν

παρόμοια φαινόμενα. Η μεν περίπτωση που εξετάζεται απέχει πολίι από την παραπάνω

πρόταση διότι εδώ, πολίι σημαντικό ρόλο παίζει η δομή του διοικητικοι) συστήματος του

Βελγίου αλλά και το κuρος του πανεπιστημίου που λειτουργεί με γνώμονα το κοινό

συμφέρον και την σωστή αξιοποίηση των πόρων.
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Ji'. Στο /δω το περιβάλλον της

i\lία πρόσφατη έρεlJνα ΠΟΙJ πραγματοποιηθηκε από φοιτητές και εκδόθηκε δυο χρόνια

πριν , έδειχνε ότι η πλειοψηφία των χρηστών ΤΟΙJ χώροlJ απολαμβάνει και εκτιμάει

ιδιαίτερα τον χαρακτηρα της πόλης ως πόλη για πεζούς, όπως επίσης και την

διαθεσιμότητα σε όχι ακριβά καταλύματα για φοιτητές και μη, ενώ όμως σlJγχρόνως

θεωρεί μονότονη την αρχιτεκτονική της πόλης. (\V\V\v.ah11n.be)

Η παραπάνω άποψη δίνει μία εικόνα για τις ενΤlJπώσεις των χρηστών της από το

περιβάλλον στο οποίο ζΟlJν και κινοίινται. Η διαβίωση σε ένα απόλlJτα ΡlJθμισμένο και

μελετημένο αστικό περιβάλλον ΠΟΙJ έχει στηθεί με τρόπο τέτοιο ώστε να δημΙΟlJργεί τις

ιδανικότερες σlJνθηκες για το χρήστη, σuχνά έχει αρνητικές επιπτώσεις στον ίδιο το χώρο

και την ανάΠΤlJξη ΤOIJ, στον χρήστη αλλά και στην οικονομικη ανάΠΤlJξη της Πόλης.

Η διοίκηση της Πόλης στηρίχθηκε για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα στην ίιπαρξη

ΤΟΙJ πανεπιστημίοlJ και συνεπώς στον φοιτητικό πληθlJσμό , για να χτίσει το μέλλον της. Η

εγκατάσταση μόνιμοlJ πληθlJσμοu είχε αργότερα επιπτώσεις όπως την δuσλεΙΤΟlJργία

πληθώρας κοινόχρηστων χώρων, όπως πλατείες, οι οποίες αποτελοίισαν και αποτελοίιν

χώρο σlJνάντησης και μάζωξης φοιτητών. Κατά σlJνέπεια και κατά τις πρωινές ώρες όποlJ ο

πληθlJσμός είναι περίποlJ διπλάσιος από αuτόν της νύχτας, το κέντρο της Πόλης δεν παίζει

το ρόλο ΤΟΙJ για όλΟlJς ΤΟlJς κατοίΚΟlJς καθώς ο φοιτητικός ΤΟΙJ χαρακτηρας είναι διάΧlJτος

και lJπερισχUει. Έτσι ήταν ιδιαίτερα δυσκολο μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα να

αποκτησει η Πόλη τον επιδιωκόμενο χαρακτήρα της παραδοσιακής πόλης έτσι ώστε να

είναι πραγματικά ελΚlJστική για μόνιμη κατοικία. Τα προηγοίιμενα χρόνια παρατηρηθηκαν

φαινόμενα πειραματικής κατοίκισης της Πόλης καθώς ο πληθuσμός ΠΟΙJ κινοίινταν προς τα

εκεί αναγνώριζε τον πειραματικό χαρακτήρα της πόλης και σlJμπεριφερόταν με τον

ακριβώς ίδιο τρόπο. Το απόλlJτα ΡlJθμισμένο περιβάλλον της Πόλης, ΠΟι) συχνά ξεγελάει

τον χρηστη, έχει με την σειρά του αποτελέσματα στην ψυχολογία των κατοίκων η

επισκεπτών και συχνά καταλήγει στην εγκατάλειψη του χώρου η την προσωρινή χρήση

του, π.χ. καθημερινή μετακίνηση προς το πανεπιστήμιο η την εργασία. Η κοντινη, από την

περιοχη της πρωτεύοuσας, απόσταση ενισχύει τέτοια φαινόμενα προσωρινής χρησης ΤΟι)

χώροlJ, ή ακόμα και φαινόμενα μαζικης εγΥ..ατάλειψης κατά τα σαββατοκίιριακα και τις

διακοπές. Η παραπάνω άποψη αποτελεί αρνητικη επίπτωση στην ίδια την Πόλη από την

δημιουργία της, η οποία και έχει απαιτησει ανά διαστήματα την αντιμετώπιση τέτοιων
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φαινομένων. Μπορεί άλλωστε να σοσχετιστεί η δημιοοργία των πρόσφατων μεγάλων

έργων, όπως ενός από τα μεγαλuτερα σονεδριακά κέντρα της Εορώπης, ή ενός πολοχώροο

κινηματογράφων με uπερσuγχρονες εγκαταστάσεις, με την επιθομία της διοίκησης της

Πόλης να προσελχuει πληθοσμό κατά τις περιόδοος ποο αοτή ερημώνει. Ο οονεδριακός

τοορισμός, μπορεί να λαμβάνει χώρα κατα την διαρκεια όλοο τοο χρόνοο ενώ είναι οοχνό

φαινόμενα η διεξαγωγή οονεδρίων κατά τα σαββατοκUριακα. Από την άλ/η πλεορα ο-
πολοχώρος κινηματογραφων και θεάματος, οονδοαζόμενος με το πεζοδρομημένο κέντρο

της Πόλης, ποο αποτελεί απόλοτα ασφαλή χώρο για τα παιδια, προτιμαται ως προορισμός

δραστηριοτήτων αναψοχής

κατά τα σαββατοκuριακά και

τις διακοπές.

Η δημιοοργία μίας

«νέας πόληQ> όπως τοολάχιστον

διαφαίνεται από την μελέτη

περίπτωσης, απαιτεί τ/ν σονεχή

επανεξέταση τοο χώροο και την

οιοθέτηση στρατηγικών στόχων

τέτοιων ώστε να καταφέρει με

τεχνητά μέσα να

Εικόνα 4.1 : « Το συνεδριακό κέντρο της LLN, ''Au!a Magna",

ένας από τους μεγαλύτερους αμφιθεατρικοόςχώρους της Ευρώπης.»

προσεγγίσει το παραδοσιακό μοντέλο πόλης ποο κατά κuριο λόγο δημιοοργείται από την

δραστηριότητα, τις απαιτήσεις και τα θέλω τοο κοινωνικοι) σονόλοο. Η εγκαταλειψη της

σuνεχοuς μελέτης τοο χώροο δεν φαίνεται να είναι εφικτή στην εν λόγω περίπτωση, διότι οι

αντικροοόμενες χρήσεις και τα τελείως διαφορετικά πληθοσμιακα auvoM ποο κατοικοuν

εκεί, οομβιώvoον ειρηνικά οπό τοος όροος και τοος κανόνες ποο θέτει και διατηρεί το

πανεπιστήμιο. Φαίνεται πως η βασικότερη επίπτωση στον ίδιο της τον χώρο από την

δημιοοργία της είναι η αναγκαιότητα για σονεχή μελέτη και βελτίωση των σονθηκών ζωής

και τοο περιβάλλοντος της και ένας από τοος λόγοος είναι η ποικιλομορφία τοο

πληθuσμοU.

Παρόλα αοτα φαίνεται πως το κοινωνικό auvoλo ποο κατοικεί στην οπό μελέτη

πόλη, επιδρα με τις προτιμήσεις και τις αντιδράσεις τοο στην μελλοντική της εξέλιξη. Π.χ.
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ένα παράδοξο που συνανταται εξεταζοντας την αντιμετώπιση της Πόλης από τους

μόνιμους κατοΙκους της εΙναι, πως παρόλη την εξειδΙκευσι, της ως περιοχή όπου το

πανεπιστήμιο κατέχει μία εξέχουσα θέση, ορισμένοι κατοικοι την επέλεξαν θεωρώντας την

παρουσία των φοιτητών μία ενόχληση που υποβαθμίζει τις περιουσΙες τους και προσπαθεί

να ενεργοποιήσει τις τοπικές αρχές ώστε να περιορΙσει την παρουσία τους σε

συγκεκριμένες ζώνες. Συνεπώς ο μόνιμος πληθυσμός ικανοποιημένος από την υψηλή

ποιότητα ζωής επιδιώκει να γίνει πλειοψηφία στον χώρο της Πόλης και να επικρατήσει με

τρόπο τέτοιο ώστε να απολαμβανει τις υποδομές, την παροχή υπηρεσιών αλλcX και το

αρμονικό αστικό περιβαλ/ον της πόλης της LLN, χωρίς να ενοχλείται από την παρουσΙα

των φοιτητών.

Το κέντρο της Πόλης

σαφέστατα συγκεντρώνει τις

περισσότερες εμπορικές

χρήσεις, περιορισμένες όμως

σχετικα με το μέγεθος της

Πόλης , γεγονός που συχνα

προκαλεΙ μονοπωλιακές

αγορές και αυτή εΙναι μία

επίπτωσι, του σχεδιασμού της. -

Το στρατηγικό σχέδιο

Εικόνα 4.2 : " Η πλατεία, Grnnd Place, μία από τις πιο

Υ.εντρικές της Πόλης.»

Πηγή, UCL

προβλέποντας περιορισμένες εμπορικές χρήσεις ανάλογες του πληθυσμού δεν προέβλεψε

το παραπάνω φαινόμενο. Τις συνέπειες από την ύπαρξη μονοπωλιακών αγορών

αντιμετωπίζουν κυρίως οι ομάδες κατοίκων αυτές που, δεν έχουν τα οικονομικά μέσα να

μετακινηθούν σε κοντινές όχι μονοπωλιακές αγορές ή τα μέσα για να αρκεστούν στις ήδη

υπαρχουσες.

Εκτός των άλλων η συνθετική δράση του πανεπιστημίου σε περισσότερους από

έναν τομείς και αυτό απορρέει από το γεγονός ότι το UCL κράτησε τον κύριο λόγο,

συντάσσοντας μελέτες και σχέδια , όχι μόνο για ζητήματα θεωρητικά πολεοδομΙας ,

99



αρχιτεκτονικής και ρίlΘμισης τους χωρου αλ/.ά ακομα και για ζητήματα οικονομικά,

κοινωνικά, νομοθετικά κλπ, έχει επίσης ποικίλες επιπτώσεις και αποτελέσματα. Λόγω της

επικράτησης αυτής του πανεπιστημίου σε ζητήματα λήψης αποφάσεων, είναι άτυπα

υποχρεωμένο να κρατήσει την κυριότητα σε θέματα διοίκησης εφόσον αυτη ήδη γίνεται σε

ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο. ι\λλωστε από την δημιουργία της Πόλης, ακόμα και σε

διοικητικά ζητηματα, εφαρμόστηκαν πειραματικές μέθοδοι, όπως προαναφέρθηκε, που

πηγάζουν από την πανεπιστημιακη έρευνα της εποχης εκείνης. Οι μέθοδοι αυτοί την

πάροδο τοu χρόνου εξελίχθηκαν και εξελίσσονται με τρόπο τέτοιο που μόνο το

πανεπιστήμιο μπορεί να παρακολουθήσει και να ερμηνείισει έτσι ώστε να τις εξελίξει.

Το UCI.., κατάφερε μέσω διαδικασιών, Ιλόγω της ανυπαρξίας δημόσιας υπηρεσίας

πολεοδομίας στο δημο της Ottignies ll στον οποίο γεωγραφικά εντασσόταν, να γίνει ο

κuριος του παιχνιδιοτ) και να ορίσει τους πολεοδομικοuςκανόνες του σχεδίοu αλ/ά και την

μορφή και τον χαρακτήραπου θα έδινε στην νέα αυτή πόλη, κατοχυρωμένηκαι νομικά. Ο

δήμος της Ottignies τελικά έπαιξε τον ρόλο επενδυτή σε ολόκληρη αυτή τη διαδικασία, ο

οποίος και παγιώΘηκε για αρκετά χρόνια. Η ευθuνη του πανεπιστημίου να ανταποδώσει

την υπεραξία των εδαφών ,που η τελευταία του παραχώρησε για ένα οικονομικό αντίτιμο,

έχει επιφέρει αποτελέσματα όπως την συνεχή βελτιστοποίηση των συνθηκών διαβίωσης,

της ποιότητας ζωης και του περιβάλ/οντοςτης Πόλης αλ/.ά και του ευρuτερου χώρου του

Δημου. Αποτελέσματα θετικά μεν, που iXniXlτouv όμως την δαπάνη χρημάτων για την

διεκπεραίωση της απαιτοίιμενης αυτης σuνεχoίις μελέτης του χώρου κοινωνικής,

οικονομικής, πολεοδομικής κλπ. Τα χρηματικά ποσά που θα έπρεπε να δαπανώνται για

την μελέτη της Πόλης δεν καταβάλ/ονται απαραίτητα διότι η διοίκηση φροντίζει για την

διεξαγωγη αυτής της μελέτης από το ανθρώπινο δυναμικό ποιι διαθέτει στην

πανεπιστημιακή κοινότητα (ερευνητικό, επιστημονικό κλπ), που είτε έχει σταθερό μισθό,

είτε χρηματοδοτείταιαπό προγράμματακρατικά, περιφερειακά κλπ.

Με τον τρόπο αυτό καταφέρνει να αξιοποιησει παραγωγικά τους ανθρώπινους

πόροιις, με σκοπό την ανάπτιιξη της Πόλης. Η παραπάνω άποψη αποτελεί, ζητημα

αμφιλεγόμενο καθώς ορισμένοι μεταφράζουν την ανάπτυξη της Πόλης σε ιδιαίτερα υψηλά

οικονομικά οφέλη για τους επενδυτές και τους (ψετόχου9' τις Πόλης, ιδιωτικοuς και

δημόσιοιις.

11 Πρέπει να uπενθuμίσοuμε την σuγχώνεuση της LLN με την κοινότητα της Ottigllies με σuνέπεια την
δημιοuργία τοl) δήμοΙ) της OLLN 1ΙΟΙ) uφίσταται 1Ιλέον.
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~τις παραπάνω παραγράφοιις αναφέρθηκαν οι σημαντικότερες επιπτώσεις από την

δημιουργία αλ/.ά κυρίως από την υπαρξης μίας « νέας πόλης » στην γαλλόφωνη περιοχη

του Βελγίοιι. ~υνoπτικά, η Πόλη έχει επιδράσει θετικά κυρίως στον γυρω χώρο και στην

οικονομία της επαρχίας αι..λά και έχει αποτελέσει χώρο εκτόνωσης του φαινομένου

προαστιοποίησης των Βριιξελλών της τελευταίας εικοσαετίας. λρνητικές επιπτώσεις

συναντώνται κυρίως από την χρηση του ίδιου του χώροιι της Πόλης ποιι έμμεσα επηρεάζει

την συμπεριφορά των πολιτών και ενδεχομένως δεν συμβάλλει άμεσα στην ανάπτυξη τοιι.

Παρακάτω αναΛUoνται οι παράγοντες ποιι φαίνεται να έχοιιν συμβάλλει στην ανάπτυξη της,

εφόσον γίνεται αποδεκτό ότι η επιτιιχία του μοντέλου της LLN είναι γεγονός, κιιρίως διότι

υπερνικά την αποτυχία της σε κάποιουςλιγοστουςτομείς.

ι Ο Ι



-

π. Οι ποιρόιγοντες πο" σ"νέ§οιλλοιν στ!)ν οινόιπτ"ξ!) τ!)ς.

Οι παράγοντες ποι; σuvέβαλλαν στην αvάπτuςη της Πόλης ποικίλουν και αφορουν σε

τελείως διαφορετικά μεταξύ τους ζητήματα, όπως στο διοικητικό σίιστημα της χώρας και

το σύστημα σχεδιασμού και προγραμματισμοίι, αλ/ά και στη συμβολή ΤΟ1.l ιδιωτικοίι

τομέα ή ακόμα και η uπαρςη των θεσμών της Ένωσης στην γειτονική περιοχή των

Βρυξελλών. Κάθε τομέας έχει σuvτελέσει με τον τρόπο το\) και για αuτό παρακάτω

αναλύονται οι επιμέρους τομείς των οποίων η σuμβολή στην ανάπτιιξη της Πόλης ήταν

και παραμένει αξιοσημεΙωτη.

1. Ησυμβολή του αποκεντρωμένουδroικητrκούσυστήματοςτου

ΒελΥ/ου

Η ιστορία τοι; βελΥΙΚΟΙΙ κράτοuς αλλά και η διάρθρωση της διοίκηση μέσα από αιπήν,

EXouv έμμεσα σuvτελέσει στην δημιουργία της ΙΙN.~τo δείιτερο κεφάλαιο αναλίιθηκε

εκτενώς η πορεία του Βελγίο!) μέχρι να αποκτήσει την ανεξαρτησία του, αλ/ά και η

σuνεχής διαμάχη μεταξίι των Μο κοινοτήτων πο!) το απαρτιζουν, για την επικράτηση μίας

εκ των Μο. Ο σuνεχής ανταγωνισμός μεταξίι των προηγοuμένων, αλλά και η

ποικιλομορφία το!) πληθυσμοίι, οδήγησαν στην εγκαθίδρυση ενός πλήρως

αποκεντρωμένο!) σuστήματος διοίκησης της χώρας πο!) υποστηρίχθηκε θερμά και από τις

Μο κοινότητες. Το αποκεντρωμενο αuτό σίιστημα με την σειρά τou δημιοίιργησε

δυνατότητες για ισχυρότερη τοπική αuτοδιοίκηση και ενδυνάμωση των τοπικών ευκαιριών

και πρωτοβοuλιών. Ειναι βασικό να επισημάνοuμε πως οuσιαστικά διακρίνοuμε την

ίιπαρξη τριών διαφορετικών σuστημάτων σχεδιασμοίι, εντός των διοικητικών ορίων της

ίδιας χώρας, όπως επίσης και την ίιπαρξη διαφορετικών πολιτικών αλλά και

προτεραιοτήτων πο!) ποικίλ/οuν από περιφέρεια σε περιφέρεια. Δηλαδή έναν

«ομοσπονδιακοίι χαρακτήρω) σχεδιασμό. 1-:1 δυνατότητα των περιφερειών να θεσπίσει

περιφερειακοίις νόμους και όργαναμε σκοπό την ορθή και αποτελεσματική διαχειριση του

χώρο!) και την αειφόρο ανάπτυξη, συνέβαλλε δραστικά στην δημιοuργία της LLN. 1-:1

ευελιξία και η δuνατότητα εξέτασης το!) φαινομένου από τοπικής σκοπιας αλ/ά και η λήψη

μέτρων ΜΙ αποφασεων σε τοπικό επίπεδο συνέβαλ/αν σημαντικά και στην ανάπτυξη της.

Έτσι το αποκεντρωμένο διοικητικό σίιστημα τοι; Βελγίου αλλά και το

«ομοσπονδιακοίι χαρακτήρα}) σίιστημα χωρικοίι σχεδιασμοίι, έχουν συμβαλλει σε δίιο
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άξονες, πρώτον στην δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών για την δυνατότητα λήψης της

απόφασης για δημιουργία μίας πόλης, σε τοπικό επίπεδο, αω και μεταγενεστερα στην

ίδια την ανάπτιιξη της Πόλης.

λν εξετάσουμε τα γεγονότα πιο συγκεκριμένα παρατηρουμε πως ο τομέας της

χωροταξίας δεν ήταν ιδιαίτερα ανεπτυγμένος στο Βέλγιο κατά την δεκαετία τοιι 1970. Η

posr-passif σιιμπεριφορά της γαλλόφωνης διοΙκησης, δηλαδή η εκ των ιιστέρων δράση, δεν

ευνοοίισε τον προγραμματισμότου χώρου και την πρόληψη των φαινομένων. Ο ρόλος του

κράτοιις ως σύνθετοιι διαχειριστή, ήταν ιδιαίτερα σπάνιος στο παρελθόν. Το παράδειγμα

της LLN αποτελεί ενδεχομένωςένα από τα μοναδικά παραδείγματασύνθετης διαχείρισης

στο γαλλόφωνο Βέλγιο και αιιτό οφεΙλεται σε πρωτοβουλΙα και διαχείριση ιδιωτικού

φορέα, τοιι πανεπιστημίοιι του UCL. Φαινόμενο που ιιποκινείται από το πολιτικό και

διοικητικό σύστημα του Βελγίου ποιι με την ειιελιξία τοιι τοπικοίι επιπέδοιι διοίκησης και

διαχείρισης του χώροιι προωθει τις ιδιωτικές επενδίισεις ακόμα και σε αυτό το επίπεδο,

όπως η ιδιωτική πολεοδόμηση και η δημιοιιργία ενός σύνθετου αστικοίι χώροιι ποιι θα

παίξει το ρόλο της Πόλης.(Μertens λ, 2002)

Π. Η συμβολή του ιδfωΠΥ.Ού τομέα

Η σημαντικότητα των κατασκειιών και των επενδύσεων, στο γαλ/όφωνο κιιρίως Βέλγιο

φαίνεται να αφηνόταν ανέκαθεν στα χέρια τοιι ιδιωτικοίι τομέα (βιομηχανΙα, κατοικία,

τουρισμός, ιιγεία κλπ.)Η πρωτοβοιιλία για την δημιοιιργία μίας «νέας πόληφ η ακόμα και

η δημιοuργlα μΙας νέας συνοικΙας θα έπρεπε αναμφισβήτητα να αποτελεί πρωτοβουλΙα των

δημοσίων φορέων. Ι\λ/ωστε τέτοιου τύποΙ) πολεοδομήσεις και γενικότερα πρωτοβοuλίες

θα έπρεπε να απορρέουν από τον εuρuτερο στρατηγικό σχεδιασμό, τις μακροχρόνιες

χωροταξικες πολιτικές και τον προγραμματισμό των χρήσεων, ποΙ) είθισται να είναι

αρμοδιότητες των δημοσίων φορέων. Υπάρχοuν ελάχιστα παραδεΙγματα δημιοuργίας

((νέων πόλεων» όποιι κλήθηκε ο ιδιωτικός τομέας να συμμετέχει με αποφασιστικό ρόλο

στην δημιοιιργια και συνεπώς και ανάπτυξη τοuς, καθώς ο ιδιωτικός τομέας παραπέμπει σε

μία γενικότερη αβεβαιότητα για τον σχεδιασμό τοι) χώροιι και την σuσχέτιση με το κοινό

συμφέρον.

Η συμβολή τοι) ιδιωτικοίι τομέα είναι αναμφισβήτητη στην περίπτωση της LLN,

κάτι όμως ποιι οφειλεται εξολοκλήροΙ) στην διοίκηση του πανεπιστημίοιι και στην

εξεύρεση λίισεων χρηματοδότησηςτέτοιων ποιι παρέπεμπανστον ιδιωτικό τομέα. Παρόλα
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αυτά οι επιχειρήσεις υποστήριξαν θερμά τις προτάσεις του πανεπιστημιου γιατι στα

μεnοντικά του σχέδια διέκριναν μία καινοτομία η οποία θα έπαιρνε διαστάσεις

πρωτοφανοίις φαινομένου με θετιχά αποτελέσματα στο μέnον, στα πλαίσια της χώρας και

αυτές θα το είχαν προβλέψει.

Η συμβολή του ιδιωτικοίι τομέα εντοπίζεται σε δίιο επίπεδα, βασικά στην αρχική

χρηματοδότηση της Πόλης για να είναι εφικτή η δημιουργία της, αλ/ά και στην συνεχή

της χρηματοδότηση έτσι ώστε να αποτελεί ένα ζωντανό παραγωγικό οργανισμό.

Οι ιδιωτιχοί φορείς που συμμετειχαν στην χρηματοδότηση αυτή ήταν και ειναι,

είτε κατασχευαστικές εταιρείες, είτε επιχειρήσεις που επένδυσαν χαι εγκαταστάθηκαν στα

τεχνολογικά πάρκα (π.χ. Shell, Soparrcc), επιχειρήσεις που επένδυσαν στην ίδια την Πόλη

(π.χ. UGS cίnemas, \ΧΙίΙheΙm & Co) αnά και δημόσιοι φορεις όπως η IΒ\Χ1 χαι οι γίιρω

τοπιΧές αυτοδιοικήσεις. f-I υπό μελέτη πόλη μπορεί να παραλληλιστει με πoλU χαλά

οργανωμένη επιχείρηση, της οποίας οι μέτοχοι ειναι δημόσιοι και τοπικοί φορείς αnά χαι

μικρομεσαίες χαι μεγάλες επιχειρήσεις που επωφελοίινται από την ανάπτυξη της LLN, είτε

με την οικονομιΧή απόδοση των επενδίισεων τους, είτε με το να επωφελοίινταιτου κίιρους

και της διαφήμισηςτης Πόλης.

f-I εξείιρεση επενδυτών αποτελοίισε ανέκαθεν ένα ζήτημα ζωτικής σημασίας για

την Πόλη, το οποίο και απαιτοίισε λίιση εκ των προτέρων. Οι επενδυτές πεπεισμένοι από

το μεnοντιΧό έργο του πανεπιστημιου στην αρχή υποστήριζαν οικονομικά την Πόλη, η

δημιουργία της οποίας αποτελοίισε μία από τις λιγοστές, για την εποχή λίιση σωτηριας της

βαλλονικής οικονομίας. Παρόλα αυτά είναι αξιοσημειωτη η συμβολή του ιδιωτιχοίι τομέα

στις κατασκευές και την δημιουργία κτιριακών υποδομών στην πόλη, τέτοιων ώστε τα

αποθέματα να είναι περισσότερα από την ζήτηση και να μπορεί το πανεπιστήμιο να μιλάει

για την ανοικοδόμηση μία (,νέας πόλη9> και όχι ενός Campus χαι να αποτελεί ένα

ελκυστικό μέρος για μόνιμη κατοικία και όχι απλά ένα σίινολο πανεπιστημιακών

εγχαταστάσεων.

Θα έπρεπε επίσης να θίξουμε το γεγονός ότι η LLN αποτελεί κατά ένα πολίι

μεγάλο ποσοστό ιδιωτική επένδυση, εφόσον ο φορέας προώθησης και υλοποίησης της

είναι ιδιωτικός α"λ/h. και το μεγαλίιτερο ποσοστό των πόρων χρηματοδότησης της

πηγάζουν από τον ιδιωτιχό τομέα.(Βλ κεφάλαιο 3) Όπως προαναφέρθηκε στα

προηγοίιμενα κεφάλαια οι απαιτήσεις του πανεπιστημίου για το έργο που σχεδιαζε δεν

μποροίισαν να καλυφθοίιν αποΧλειστιΧά από δημόσια χρηματοδότηση και τους πόρους
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ΤΟι) ιδίοu. Η εωωλία εισχώρησης του ιδιωτικοί,) τομέα στην κατασκεuή αλ/.!ι.. και

διαχείριση τόσο μεγάλων έργων, των οποίων τα αποτελέσματα αφοροuν μία ολόκληρη

περιφέρεια, μπορεί ενδεχομένως να αιτιολογηθεί από την ιστορία και την παράδοση της

γαλλόφωνης κοινότητας. Παρατηρώντας κανείς την σuμπεριφορά σε θέματα σχεδιασμοί,)

και προγραμματισμοί,) ΤΟι) χώροΙ) , των δuο κοινοτήτων του ΒελγίοΙ) παρατηρεί πως αuτές

ακολοuθοuν απόλuτα αντίθετες σuμπεριφορές. Ο post-passif χαρακτήρας της γαλλόφωνης

κοινότητας και ο pro-actίf, δηλαδή προληπτικός χαρακτήρας, της ολλανδόφωνης

παροuσιάζοuν τελείως διαφορετική σuμπεριφοράπαρόλη την πληθώρα κοινών ριζών. Auti]

η σχέση μεταξί,) της προσωπικότητας ενός λαοί,) και ΤΟι) σuστήματος χωρικοί,) σχεδιασμοί,)

ΤΟι) χώροΙ) ποΙ) ζει και κινείται είναι πoΛU σημαντική στην περίπτωση αuτή καθώς οι

ολλανδόφωνη κοινότητα έχει μεγαλuτερη αντίληψη τou δημόσιοΙ) χώροΙ) καθώς και της

σημαντικότητας του από ότι έχει η Βαλλονία.

Το φαινόμενο αuτό μπορεί επίσης να συσχετιστεί και με την θρησκεuτική

διαφοροποίηση μεταξί,) τοuς καθώς ο καθολικισμός προωθεί το άτομο ως μονάδα καθώς

και την ατομική τou εξέλιξη και σuμφέρον, αλλά και την επιβίωση στις αντίστοιχες

κοινωνικές σuνθήκες, ενώ ο προτεσταντισμός παρακινεί το άτομο να σuμμετέχει στο

σuνολο και να δράσει για το κοινό σuμφέρον.

:::ήμερα, οι πόροι δεν είναι τόσο περιορισμένοι όπως κατά την πρώτη δεκαετία

ανοικοδόμησης της Πόλης. Η Πόλη αναμφισβήτητα έχει επενδuσει τα χρήματα ποΙ) έχει

σuνεισφέρει ο ιδιωτικός τομέας, τα οποία έχοuν αποδώσει τέτοια οικονομικά οφέλη ώστε

να επενδuονται και να διατηρεί κάποιοuς χρηματοδοτικοuς της πόροuς σuνεχώς ενεργοUς.

Π.χ. ο προ τριάντα ετών δανεισμός για την ανέγερση κάποιων φοιτητικών κατοικιών, έχει

αποσβεστεί αλ/α αποδίδει σuνεχώς τώρα πια έσοδα στο πανεπιστήμιο και την Πόλη.

Όμως παρόλα αuτά η διοίκηση της Πόλης έχει αναπτuξιακές βλέψεις και βασικός

στόχος τοΙ) στρατηγικοί,) σχεδιασμοί,) της ήταν ανέκαθεν και σuνεχίζει να είναι η σuνεχής

βελτίωση τοΙ) περιβάλλοντος και των σuνθηκών και σuνεπώς οι ανάγκες για

χρηματοδότηση μεγαλώνοuν. Το πανεπιστήμιο έχει δώσει λuση και σε αuτή την έλλειψη

πόρων των σuγχρονων απαιτήσεων rou. Η λuση αφορά στην σuγκρότηση μίας uπηρεσίας η

οποία να ασχολείται με την εξεuρεση πόρων από τον ιδιωτικό κuρίως τομέα. Το Ίδρuμα

«Λοuβαίνψ, τοι) οποίοΙ) η ίδρuση κρίθηκε αναγκαία μόλις το 1999, αποτελεί έναν

οργανισμό ποΙ) ρόλος τοΙ) είναι, όπως αναφέρθηκε να αναζητεί σuνεχώς και να εξασφαλίζει

πόροuς και κoνΔUλια από οποιαδήποτε πηγή μποροuν αuτά να διατίθενται, για την
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επέκταση και σuντήρηση της Πόλης αλJJx και την δημιοuργlα νέων κτιριακών και μη

uποδομών και εγκαταστάσεων. Η σuμβολή τοu στην ανάπτuξη της Πόλης μπορει να

αποδειχθεί από την συγκέντρωση 25.000.000 εuρώ από την μόλις πενταετή λειτοuργία τou,

της οποιας ένα μέρος έχει ήδη επενδuθει.

Ηί. Ο πληθυσμός, οι Οfχοvομfχές συνεΡΥασ!ες χα, το χύρος του

πανεΠfστημ!ου, ως ανεξάρτητες μεταβλητές που συνέβαλλαν στην

ανάπτυξη.

Μπορεί να αναρωτηθεί κανείς πώς η δημιοuργία μίας νέας πόλης από έναν ιδιωτικό

φορέα, χωρίς να σuνοδεύεται από μία αναμενόμενη πληθuσμιακή έκρηξη της περιφέρειας

έχΕΙ παρόλα αuτά καταλήξει σένα αποτέλΕσμα ιδιαιτερα κοντινό στοuς αρχικούς τou

στόχοuς.

Είναι απαραιτητο Εδώ να σημειωθει ότι όταν γνωστοποιήθηκε από την ομαδα

μελέτης τοu πανεπιστημίοu το στρατηγικό, καΤΕuθuντήριο σχέδιο για την πόλη

εκφράστηκε πληθώρα αρνητικών απόψεων από Ειδικού και ακαδημαΊ'κούς για την

ΕνδΕχόμΕνη αποτuχlα τou έργοu.(Μcncns Α, 2002)

Το πρώτο σ1jμEΙO αντιπαραθΕσης αφορούσε στην έλ/ειψη μίας τέτοιας

πληθuσμιακής αύξησ1jς στην περιφέρεια της Βαλ/ονιας ικανή να μΠΟρΕΙ να uποστηριξΕΙ την

δημιοuργlα μίας νέας πόλης. ;::ε βαθύτερες αναλύσεις φαίνεται να είχε σημειωθεί κάποια

πληθuσμιακή αύξηση στην περιφέρεια αλλά όχι όμως στην περιφερειακή των Βρuξελ/ών

περιοχή, καθώς η ομάδες ποu είχαν την τάση να εγκαταλΕίψοuν το κέντρο αναζητούσαν

ένα πιο ποιοτικό και απομακρuσμένο από το κέντρο, περιβαλ/ον. ;::ε όλοuς τοuς

παραπανω λόγοuς και σε αλ/οuς επιμέροuς φαινεται να στήριξαν τις αρνητικές απόψεις

τοuς οι ειδικοι επί τέτοιων θεματων, πολεοδόμοι, κοινωνιολόγοι, οικονομολόγοι κλπ. Οι

απόψεις των θεωρητικών δεν απειχαν πoλu από την πραγματικότητα, απΜ οι τελεuταlοι

δΕν Ειχαν σuνuπολογlσει πως το αστικό περιβάλ/ον ποu θα δημιοuργούσε το UCL θα

στηριζόταν για αρκετό καιρό στην βάση TOu πανεπιστημlοu, στο κύρος και την αξιοπιστια

τοu ως επιστημονικό lδρuμα αλ/ά και στην δuνατότητα rou να eQEuvIi και να προβλέπει τις

μελ/οντικές σuνθήΚΕς. Μπορει η πληθuσμιακή αύξηση να ήταν αδύνατη για την περιφέρεια

της Βαλλονιας αλJJ:ι. δΕν ήταν αδύνατη η μετακίνηση των πληθuσμών προς τα εκεί εφόσον

θα uπήρχε κάτι ελκuστικό.

;::την προκειμένη περίπτωσ1j ο γαλ/όφωνος φοιτητικός πληθuσμός ήταν Εν μέρει

uποχρεωμένος να ακολοuθήσει το πανεπιστήμιο όποu κι αν μεταφερόταν, καταρχήν λόγω
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του κuρους του ως το παλαιότερο γαλλόφωνο πανεπιστήμιο, του επιπέδου σπουδών αΊJJι.

και για το νέο περιβάλλον που θα το περιέβαλε μακριά από τις αντιπαραθέσεις μεταξι) των

Μο κοινοτΎμων. Επισης υποχρεωμένοι να ακολουθήσουν το πανεπιστήμιο ήταν και οι

εργαζόμενοι στο πανεπιστήμιο, η οποίοι θα αποτελοuσαν τον πρωινό πληθυσμό και τον

υποψήφιο μόνιμο. Αυτός ο μικρός αλλά σταθερός πληθυσμός ήταν μΙα βάση στην οποια

μποροuσε να στηριχθεί η διοίκηση και η ομάδα μελέτης του πανεπιστημΙου για να

αναπτuξει και να εξελίξει τους στόχους της. Ταυτόχρονα το κuρος ενός πανεπιστημιακοι)

ιδρuματος και το δίκτυο σχέσεων με την πολιτεία και τους θεσμοuς, αποτελοuσε μΙα

σταθερή βάση πάνω στην οποία μποροuσε να κινηθεί το πανεπιστήμιο εφόσον ο δανεισμό

και οι επενΜσεις σε αυτό θα ήταν αρκετά εuκολη υπόθεση. 'Άλλωστε όπως

προαναφέρθηκε η φθίνουσα για την εποχή, οικονομία της γαλλόφωνης περιφέρειας ήταν

κάτι που η κυβέρνηση επιθυμοuσε να αλλάξει και το πανεπιστήμιο είχε τα μέσα και τις

ιδέες για να το κάνει.

Η αξιοπιστΙα και το κuρος προς το πρόσωπο του UCL, ήταν οι βασικοί λόγοι

επένδυσης από ιδιωτικοuς φορείς, οι οποίοι θεωροuσαν πως ένα σοβαρό εκπαιδευτικό

Ιδρυμα, όπως είχε αποδείξει το UCL πως ήταν, δεν μποροuσε παρά να επιδιώκει την

ανάπτυξη σε ευρuτερο επίπεδο για όλους τους φορείς και στο ΟΟνολο του χώρου.

~τo σημείο αυτό αξΙζει να αναφέρουμε πως ηταν πολλές οι χρονικές περίοδοι στο

παρελθόν όπου η ανάπτυξη της Πόλης δεν ήταν η αναμενόμενη. Παρόλα αυτά η διοίκηση

φρόντισε να εξασφαλίσει τα μέσα κάθε φορά για να αποκρuψει την μη ανάπτυξη αυτή και

να συνεχίσει ακάθεκτη το έργο της. Άλλωστε η δυσκολία εuρεσης αρνητικών στοιχείων που

να αφοροuν την Πόλη στην ευρuτερη βιβλιογραφία και το διαδίκτυο ενδεχομένως

υπονοει, όχι πως η LLN, δεν γνώρισε κακές στιγμές στην ιστορΙα της, αλλά ότι εφόσον

αυτές δεν θα ευνοοuσαν την σωστή προώθηση της Πόλης, κάθε στοιχείο που τις

επιβεβαίωνε εΙναι ιδιαίτερα ΔUσκoλo να βρεθεί.

Με όλα αυτά τα δεδομένα, ελαφρώς ευνοϊκότερα από την πραγματικότητα,

καταλήγουμε να θεωρούμε δεδομένη την επιτυχία του μοντέλου και της Πόλης της

LLN. Εφόσον η συμβολή της στους δείκτες, οικονομικούς και κοινωνικούς, δεν

παρουσιάζεταιπαρά θετική.
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111. Γενικά Σuμπεράσμιχτιχ

Η δημιουργία μίας 1<νέας πόληρ;, στην auYXQov." κοινωνία αποτελεί ένα φαινόμενο που

συναντάται σχετικά σπάνια στην Ευρώπη. Οι ευρωπαϊκές κοινωνίες φαίνεται να τάσσονται

υπέρ της παραδοσιακής πόλης που έχει διαμορφωθεί και αντικατοπτρίζει την ιστορία κάθε

τόπου, τις κοινωνικές και πολιτικές συνθήκες που επικράτησαν εκεί αλ/ά και την χωρική

απεικόνιση των προσωπικών συμφερόντων των πολιτών.

Το φαινόμενο των νέων πόλεων παρόλα αυτά πήρε ιδιαίτερα μεγάλες διαστάσεις σε

διαφορετικές περιόδους, στις ΗΠλ, το Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς επίσης στις μέρες μας

παρατηρείται μία έντονη εμφάνιση του στην Κίνα και την Ιαπωνία. Η ελ/ηνική

πραγματικότητα βρίσκεται πολί.! μακριά από την γνωριμία με τις <<νέες πόλειφ, καθώς το

πιο κοντινό μας παράδειγμα είναι η πρόσφατη κατασκευή του ολυμπιακοί.! χωριοί.! για τις

ανάγκες των ολυμπιακών αγώνων.

~ε γενικές γραμμές η υπό μελέτη πόλη διαφοροποιείται κατά πολύ από τις

υπόλοιπες της κατηγορίας της και ένας βασικός λόγος είναι η σύνθετη λειτουργία της.

[\ιΙπορεί άλ/ωστε να συσχετιστεί με «επιχείρησψ της οποίας η μέτοχοι είναι δημόσιοι και

ιδιωτικοί φορείς και η διοίκηση της φροντίζει με κάθε δυνατό τρόπο να εξασφαλίσει όχι

μόνο την ανάπτυξη και βιωσιμότητα της, αlli να και την αξιοποίηση των πόρων σε βαθμό

τέτοιο που να έχουν την μέγιστη οικονομική απόδοση. Παράλ/ηλα σχεδιάζει με γνώμονα

τον μέγιστο βαθμό αειφορίας καθώς αποβλ/πει στην διατήρηση του φαινομένου LLN και

την σωστή του λειτουργία και κατά τις επόμενες γενιές.

Παρατηρώντας αντίστροφα την εξέλιξη της, μπορεί να θαυμάσει κανείς την

ΔUναμη των αποκεντρωμένωνσυστημάτων διοίκησης καθώς και την συμβολή τους στην

γενικότερη ανάπτυξη σε μικρή και όχι μόνο κλίμακα. Η ιστορία του Βελγικού κράτους και

οι ανταγωνιστικές συνθήκες μεταξί.! των δύο, ιδιαίτερα ανεπτυγμένων σήμερα, κοινοτήτων

του κράτους κατέληξαν στην αξιοσημείωτη ανάπτυξη και των δύο. ι-ι αποκέντρωση των

κρατικών ευθυνών και αρμοδιοτήτωνέχει δώσει τέτοια δύναμη στις περιφέρειες αMiι.. και

τις μικρότερες διοικητικές βαθμίδες που έχουν αναπτuξει τέτοια συστήματα σχεδιασμού,

αποτελεσματικάσε τέτοιο βαθμό που να είναι αξιοσημείωτοςγια τον επισκέπτη.

Ο ιδιωτικός τομέας έχει εισχωρήσει σε μεγάλο βαθμό στην ανάπτυξη του χώρου

και την χωροθέτηση των δραστηριοτήτων διότι, οι τοπικές αυτοδιοικήσεις μπορούν

ευκολότερα με την νομοθετική τους ΔUναμη να ελέγξουν την κερδοσκοπία των ιδιωτικών
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φορέων. l\'IE: τον τρόπο αυτό είναι δυνατή ακόμα και η δημιουργία μίας {(νέας πόλης ) από

έναν ιδιωτικό φορέα στον βελγικό χώρο και όπως μαρτυράει το βελγικό παράδειγμα, αιιτό

μπορεί να λειτοιιργήσει ιδιαίτερα θετικά για τον ειιρίιτερο χώρο.

Επίσης είναι σημαντικό να εντοπίσοιιμε την διαδικασία με την οποία

εκμεταλλείιτηκε η διοίκηση τοι> πανεπιστημίοι> ΤΟι> Leuven, το πολιτικό πρόβλημα της

ε:ποχής και την διαμάχη με:ταξίι των κοινοτήτων δίνοντας μία πρωτοποριακήγια την ε:ποχή

λίιση. ~τo σημείο αuτό πρέπει να αναφερθεί η αξιοσημείωτη σuμβολή ΤΟι> UCL όποι> ως

γνώστης της Οεωρίας σε όλοuς τοιις τομε:ίς και τις επιστήμε:ς, με: την ε:φαρμογή της στην

πράξη, συντέλεσε: στην υγιή ανάπτuξη της πόλης.

500ρισμένοι θε:ωρητικοί σuνέλαβαν την ιδέα των «νέων πόλε:ων)ως την βασιλική

οδό για ένα καΛUτε:ρO μέλλον .Τα πραγματοποιημέναόμως παραδείγματα δε:ν ήταν πάντα

τόσο πετιιχημένα και αντιθέτως πλήθος από αuτά θε:ωρήθηκε ότι διέγραψαν καταστροφική

πορε:ία.(ΜCΓtcns Α, 2002). ~την περίπτωση της LLN σuναντάμε πιθανές ΛUσεις για τα

προβλήματα τοιι πολε:οδόμου κατά την μελέτη των παραδοσιακών πόλεων. Λίισεις ποιι

αφοροίιν στην εξάλειψη και τον περιορισμό φαινομένων κερδοσκοπίαςαπό την ιδιοκτησία

γης, όπως ε:πίσης βλέποιιμε τα θετικά σημεία από τις ιδιωτικές ε:πε:νδίισεις ε:φόσον αιιτές με

κάποιο τρόπο ελέγχονται από την κεντρική εξοuσία σε αρχικό. Μπορεί κανε:ίς να θαυμάσει

την αποτελεσματικότητα των νομικών εργαλείων για την διαχείριση τοιι χώροι> όταν

βρίσκεται υπό αποκεντρωμένα συστήματα διοίκησης, ενώ ταuτόχρονα παρατηρεί την

αποuσία ΤΟι) αισΟήματοςΤΟι> κοινοίι σuμφέροντοςκαι τις συγκεντρωμένηςδιαχείρισης.

Τέλος το βε:λγικό παράδειγμα, ΠΟι) χαρακτηρίζεται ως στρατηγικοίι χαρακτήρα

παρέμβαση και αναδεικνίιει την συνεργασία μεταξίι των φορέων, ιδιωτικών και δημόσιων,

φανερώνει την δημιοuργική αντιμετώπιση των πολιτικών προβλημάτων. Έτσι μπορεί να

παραδε:ιγματίσει, ε:φόσον προβάλει τα πιΟανά εκείνα εργαλεία ΠΟι> επέλεξε γαλλόφωνη,

στην προκειμένη περίπτωση, κuβέρνηση για να αναπτίιξε:ι ένα τόπο ε:νώ παράλληλα

προέβαλε με τον καλίιτερο δuνατό για την εποχή τρόπο, το χώρο εκείνο, ΠΟι> δίνει την

δυνατότητα στην με:λέτη και την έρε:uνα να βελτιώσει το καΟημερινό μας περιβάλλον.
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