
 
 
  

 

Abstract van het doctoraatsonderzoek: 
 
De hernieuwde aandacht voor stedelijke productie in 
Europese en Angelsaksische postindustriële steden sinds de 
financiële crisis van 2008, contrasteert met een trend van 
gentrificatie van productieve activiteiten, en de hieraan 
gerelateerde werkgelegenheidskansen, ten gunste van een 

residentiële en gespecialiseerde diensteneconomie. Het 
huidige doctoraatsproject ontwikkelt een foundational 
economy (FE) -benadering toegepast op de economische 
ontwikkeling in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BHG). 
Dit houdt een herwaardering van stedelijk economisch 
beleid en planning in. Dit gebeurt door meer te focussen 
op activiteiten die lokaal verankerd zijn, die beschermd 
zijn tegen interstedelijke concurrentie en die essentieel 
zijn voor het welzijn van stadsbewoners. De empirische 
focus van het proefschrift ligt op de geschiedenis en 
geografie van de Brusselse bouwsector (periode 1965-

2019), en wordt geanalyseerd aan de hand van 
economische geografie, stedenbouw en ruimtelijke 
planningsperspectieven. Het proefschrift komt zo tot 
alternatieve strategieën voor economische ontwikkeling. 
Hierbij wordt de werkgelegenheid in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest beter afgestemd op het 
sociaaleconomische profiel van de bevolking en op het 
ruimtelijke potentieel van buurten. Naast het temperen 
van de privatisering van grond, en een pleidooi voor het 
her-evalueren van publieke overheidsopdrachten, kunnen 
een strategisch gebruik van grond, en een geïntegreerde 
aanpak van stedelijke ontwikkelingsprojecten, lokale 

overheden helpen om zowel ruimte te maken voor de FE 
als om industriële gentrificatie te bestrijden.  Een 
diepgaande sectorspecifieke kennis over de huidige 
economische geografie en de ruimtelijke behoeften van 
foundational sectoren speelt daarbij een cruciale rol. Dit 
vraagt eveneens om complementaire strategieën rondom 
zoneringsregels, grond- en patrimoniumbeleid, beheer en 
ontwerp in gemengde stedelijke gebieden die zijn 
afgestemd op de verschillende vestigingspatronen van 
productie. 
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