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geboren in Menen (1951)
humaniora Latijn-Grieks, collège Saint-Henri, Comines (1968)
ir. architect, KU Leuven (1974)
gediplomeerde in de gespecialiseerde studies stedenbouw en ruimtelijke ordening (GGS SRO), KU Leuven (2001)
medeoprichter en vennoot van de ‘Werkplaats Voor Architectuur, architectenassociatie’ in Leuven (van
1976 tot 2008)
medeoprichter van het ‘bureau voor architectuur & planning, bv bvba’ in Leuven (vanaf 2008), met
volgende taken: zaakvoerder, architect, ingenieur, ruimtelijk planner en procesbegeleider
onderwijsprofessor ‘Ruimtelijke Planning’ en ‘Ontwerpend Stedenbouwkundig Onderzoek’ aan de vakgroep architectonische ingenieurswetenschappen, VU Brussel (van 2003 tot 2016)
opgenomen in het register van ruimtelijk planners van het Vlaamse gewest (van 2002 tot 2019)
lid van de Provinciale Commissie van Monumenten en Landschappen Vlaams Brabant (vanaf 1991 tot
de feitelijke stopzetting van de commissie)
lid (vanaf 1978) en voorzitter (1991-1994) van het voormalige Genootschap Planologie, Technologische
Instituut, Koninklijke Vlaamse Ingenieursvereniging (TI K.VIV)
voormalig bestuurslid en actief lid (redactie van het tijdschrift Ruimte, organisatie van diverse activiteiten…) van de Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning (VRP)
voorzitter van de GECORO (gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening) van Bierbeek (sinds 2001)
ondervoorzitter van de GECORO van Leuven (sinds 2007)
lid van de PROCORO (provinciale commissie ruimtelijke ordening) van Vlaams-Brabant, op voordracht
van de VRP (sinds 2012)
lid van het Regieteam Stedenbeleid Vlaanderen (sinds 2004); het regieteam coördineert en volgt de ‘conceptsubsidies’ op die steden toelaten om bepaalde stedelijke vraagstukken vernieuwend uit te diepen; hij
was ‘peter’ van conceptsubsidies in Turnhout, Oostende, Leuven, Antwerpen, Mechelen…
voorzitter van de vzw Oostende Werft (sinds 2013); zie www.oostendewerft.be
lid van de expertenkamer van Brussels BouwMeester Olivier Bastin, betreffende kunst in het Brussels
openbaar domein (van 2012 tot 2015)
extern deskundige inzake ruimtelijke ordening van de provinciale omgevingsvergunningscommissie
(POVC) van Vlaams-Brabant (van 11 mei 2017 tot 11 mei 2021)
tientallen lezingen en diverse artikels over ruimtelijke kwaliteit, duurzaamheid, dichtheid, strategische
planning, participatie, stedenbeleid, het woningvraagstuk…

biography

°Menen, Belgium, 1951.
Engineer Architect (KU Leuven, 1974); Spatial Planner (KU Leuven, 2001).
Founder and partner of the ‘Werkplaats Voor Architectuur’ (1976-2008).
Founder and partner of the ‘bureau voor architectuur & planning, bv bvba’ (since 2008 – www.ba-p.be).
Manager, Architect, Engineer, Spatial Planner and Process Manager.
Former Professor Spatial Planning and research by design at the Faculty of Engineering Sciences, Architecture, Vrije Universiteit Brussel.

Marc Martens – cv

1

cv Marc Martens uitgebreid
1. studies

Burgerlijk ingenieur architect, KU Leuven, 1974.
- Eindverhandeling: ‘Naar een verantwoorde architectuur – formuleren van een houding’ (i.s.m. D. Neyens).
De verhandeling is een reflectie over maatschappelijk engagement in de dagelijkse architectenpraktijk.
- Afstudeerproject: een woonuitbreiding in het landelijke Bertem (i.s.m. J. Donvil, J. Eerdekens, D. Neyens,
C. Smets). Een kleinschalig project dat inhoudelijk voortbouwt op een morfo-typologische lezing van de
bestaande bebouwing, bewonersparticipatie voor ogen heeft, en in de uitvoering ruimte geeft aan zelfbouw en aan kleine aannemersbedrijven die zo typisch zijn voor de bouwwereld in Vlaanderen.
GGS SRO (gediplomeerde in de gespecialiseerde studies stedenbouw en ruimtelijke ordening), KU Leuven,
2001.
- Eindverhandeling: ‘Het RUP als intermediair’. De tekst is een verkenning van alle mogelijke achtergronden en inspiratiebronnen voor het ruimtelijke uitvoeringsplan, een nieuw instrument dat sinds het decreet
ruimtelijke ordening van 99 de aanlegplannen (gewestplannen, APA’s en BPA’s) vervangt.
- Eindproject: ‘Een strategisch plan voor het economisch netwerk Albertkanaal’ (i.s.m. Filiep Decorte, Charlotte Geldof en Elisabeth Belpaire).

2. praktijk

Eenmanspraktijk van zelfstandig architect (van 1974 tot 2016).
Medeoprichter (met Roger De Martelaere en Danny Neyens) en associé van de ‘Werkplaats voor Architectuur, architectenassociatie’ (1976-2008).
Medeoprichter (met Roger De Martelaere en Danny Neyens), vennoot en zaakvoerder van het ‘bureau voor
architectuur & planning, bv bvba’ (vanaf 2008).

2.1. architectuur

In zijn beperkte persoonlijke zelfstandige praktijk heeft hij gewerkt aan kleine en middelgrote eengezinswoningen, zowel nieuwbouw als verbouwing. De geringe omvang van deze praktijk heeft weinig aanknopingspunten met ruimtelijke planning. Hooguit levert dat een kritische houding op over stedenbouwkundige voorschriften en reglementen, die aan de basis lag van diverse artikels en voordrachten.
Sommige kleine projecten bieden echter nieuwe inzichten in het wezen van de stad: zo werd de bescheiden
restauratie van een huis uit 1621 – het huis ‘den Horen’ in Leuven – een reflectie over de perifere conditie
van dit gebied net buiten de eerste stadsomwalling in het begin van de zeventiende eeuw. De latere ontwikkeling van Leuven tot in de negentiende eeuw werd een onderliggend thema dat samenhang bracht in de
verscheidenheid van restauratieve ingrepen. Het was tevens een gelegenheid om het werk van de Franse
historicus Fernand Braudel te verkennen en als inspiratiebron te nemen 1.
In de grotere projecten van de ‘Werkplaats voor Architectuur’ en het ‘bureau voor architectuur & planning,
bv bvba’ echter ligt er steeds een uitgesproken stedenbouwkundige visie ten grondslag. Enkele voorbeelden:
- De ‘woongroep’, 5 woningen in Kessel-Lo: een experiment in groepswoningbouw (verschillende keren
gepubliceerd o.a. in het Tijdschrift Vlaanderen en in het boek Wonen In Meervoud).
- 124 sociale woningen aan de Groefstraat – Van Waeyenberghlaan in Leuven: uittesten van privacygradiënt, sociale controle, diversificatie van publieke en semipublieke ruimte…
- Het studentenrestaurant Alma 1 in Leuven: passages door het stedelijk bouwblok.
- Diverse projecten in opdracht van de huisvestingsmaatschappijen ‘De Goede Haard’, SWAL en ‘Dijledal’
BRAUDEL, Fernand, La Méditerranée et le monde méditerranéen à l’époque de Philippe II (3 tomes), Armand Colin éditeur,
Paris, 1966 et 1990 – BRAUDEL, Fernand, Beschaving, économie en kapitalisme; 15de-18de eeuw (3 delen) – deel I, De structuur
van het dagelijkse leven, (vertaling door R. Fager en G. Rombach van ‘Civilisation matérielle, économie et capitalisme; XVe-XVIIIe
siècle’, 1979), Uitgeverij Contact, Amsterdam, 1988
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in Leuven, Keerbergen, Boutersem, Budingen. Het is telkens een zoektocht naar betaalbare kwaliteitsvolle woningen, meestal in stedelijke context.
Een culturele infrastructuur in Opvelp (Gemeente Bierbeek): hedendaagse architectuur in een landelijke
en historische omgeving.
De ‘leerlooierij’, een enclave van 32 woningen op de voormalige VEL-site in Leuven: verdichting door
stapelen en schakelen van rijwoningen, privacy-gradiënt, ecologische technieken.
Het CAW-huis in Leuven, het dienstencentrum van het algemeen welzijnswerk regio Leuven: een interpretatie van de historische site tussen de twaalfde-eeuwse vestingmuur en de Dijle.
De Klinkaard in Boom: het nieuw huis voor 24 dove en autistische mensen op de plaats van een voormalig
ommuurd klooster werd een open ontmoetingsplaats met de buurt.
De Paterskerk in Boom: de transformatie van een kerk tot 19 verschillende woningen die een aanvulling
vormen op de eenzijdige woontypologie van de wijk, en de site delen met de Klinkaard.
Mannenopvang CAW Kortrijk: een opvangtehuis voor mannen, kleine gezinnen op de dool en daklozen,
dicht bij het stadscentrum. Het project vormt een krachtig ruimtelijk antwoord op een stedelijke ruimte
gekenmerkt door een voormalige rijkswachtkazerne en een beschermde brandweerkazerne.
Jonghelinckshof, een MPI voor autistische kinderen met bijhorend schooltje, in een bouwblok van Antwerpen zuid. Het project biedt een coherent antwoord op uitdagingen op schaal van het kind (een geschikt
woonmilieu), het bouwblok (de kwaliteit van het negentiende-eeuwse bouwblok optillen) en de ontstaansgeschiedenis van de negentiende-eeuwse stadswijk (een zinvolle hergebruik van de historische gevel uit
1886).

2.2. stedenbouw en ruimtelijke planning

Na zijn studies GGS SRO liet Marc Martens zich opnemen in het register van ruimtelijk planners van het
Vlaamse gewest. Sindsdien voert hij, eerst binnen de ‘Werkplaats Voor Architectuur’ en later binnen het
‘bureau voor architectuur & planning, bv bvba’, zeer uiteenlopende stedenbouwkundige studies uit in opdracht van steden en gemeenten (Leuven, Diest, Mechelen, Gent, Antwerpen, Turnhout, Aalst, Opglabbeek,
Kortrijk, Damme, Zuienkerke, Lille, Dilbeek, Sint-Niklaas…) en van diverse organisaties (VOKA West-Vlaanderen, Armada, Matexi, Bostoen…).

3. engagement in het werkveld
3.1. Genootschap Planologie KVIV

Belangrijk voor de opbouw van ervaring over ruimtelijke planning is het onafgebroken lidmaatschap van het
Genootschap Planologie van de K.V.I.V. vanaf 1978 tot aan de opheffing van deze vereniging eind jaren
negentig.
Marc Martens werkte actief mee aan verschillende studiedagen, en gaf onder meer volgende voordrachten:
- ‘De Bruul in Leuven: de naoorlogse geschiedenis van een wijk verteld aan de hand van de opeenvolgende
versies van het B.P.A. St. Gertrudis’: lezing in de cyclus ‘Stadsvernieuwing’ (maart 1980).
- ‘Kijken naar woon- en bouwcultuur in Vlaanderen’: inleidende lezing i.s.m. L. Geens, J. Van den Broeck,
C. Dierickx in de cyclus ‘Wonen in Stad en Dorp’ (maart 1982).
- ‘Bijdrage van de architect tot de bouwcultuur’: lezing in de cyclus ‘Wonen in Stad en Dorp’ (maart 1982).
- ‘Reglementen en voorschriften: hinder of impuls voor architecturale kwaliteit?’: lezing in de cyclus ‘Kwaliteit van de ruimtelijke omgeving’ (oktober 1986).
- ‘Stedenbouwkundige probleemstelling bij de wedstrijd Patria te Leuven’: lezing in de cyclus ‘kwaliteit voor
ruimte voor kwaliteit’: ‘Leuven, de Patria’ (november 1988).
- ‘Voorstelling van de bijdrage van de Werkplaats voor Architectuur aan de wedstrijd Patria te Leuven’:
lezing in de cyclus ‘kwaliteit voor ruimte voor kwaliteit’: ‘Leuven, de Patria’ (november 1988).
- ‘Functionaliteit en contextualiteit van het openbaar domein – case-study La Palmera’: lezing i.s.m. J.
Schreurs in de cyclus ‘kwaliteit voor ruimte voor kwaliteit’: ‘Barcelona’ (mei 1989).
- ‘Luigi Snozzi in Montecarasso’: introductie van L. Snozzi in de cyclus ‘kwaliteit voor ruimte voor kwaliteit’:
‘Stedenbouw in kleine kernen’ (februari 1990).
Marc Martens – cv
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- ‘Fabel, restanten, beelden, van fabriek tot stad’: inleidende lezing en coördinatie i.s.m. J. Schreurs van
de cyclus ‘kwaliteit voor ruimte voor kwaliteit’: ‘Van fabriek tot Stad’ (april 1990).
- ‘Wonen in de stad in pro’s en contra’s’: lezing op de studiedag ‘Bakens voor de stad’ (november 1995).
- ‘Beelden van dichtheid’: gezamenlijke inleiding op, en coördinatie van studiedag ‘Dichtheid, meer dan een
getal’, met J. Schreurs (april 1997).
- ‘Schakelen en stapelen als verdichtingstrategie’: lezing op de studiedag ‘Dichtheid, meer dan een getal’
(april 1997).
Van 1991 tot 1994 was Marc Martens voorzitter van het Genootschap. Hij bouwde de periodieke bestuursvergaderingen uit tot seminaries die hij steeds introduceerde en begeleidde, en dit over de meest uiteenlopende onderwerpen:
- Diverse woonprojecten met stedenbouwkundige neerslag: Vlaanderen Bouwt, Aalbeke Papeye, de woongroep in Kessel-Lo, Sint Denijsstraat – Zwevegemstraat in Kortrijk.
- Criteria bij het beoordelen van bouw- en verkavelingsvoorschriften (Jef Van den Broeck).
- Richtplannen opgesteld door de intercommunales Leidedal en WITAB (P. Gellynck).
- Vormgeving van de stedelijke ruimte in Barcelona (voordracht van J. Farrando tijdens het atelier Urban
Design – september 91 – Kortrijk).
- ‘De vijf-minuten-vergadering’: verschillende stedenbouwkundigen kregen de opdracht om in vijf minuten
iets te zeggen over suburbanisatie uitgaande van een welbepaald thema: C. Vermeersch: stadsontwerp;
L. Geens: structuur en infrastructuur; L. Bekker: rietvelden; J. Schreurs: metaforen; K. Debaere: stedenbouwkundige visies in de wedstrijd Hoog Kortrijk; J. Klokocka: cultuur; K. Stuyven: systemen van openbaar vervoer; J. Lorent: stedenbouwkundig instrumentarium. A. Loeckx werd uitgenodigd als moderator.
- Architectuurwedstrijd Wonen in Gent 91 (P. T’Jonck, F. Delmulle, B. De Meulder).
- Stand van zaken van ‘Stad aan de Stroom – Antwerpen’.
- Structuurplan Bierbeek (L. Bekker).
- Studie van vestiging van grootwarenhuizen in Knokke (WITAB – F. Vanhaverbeke).
- Urbanistische en architecturale wedstrijd voor de mijnzetel in Winterslag (I. Vanhamme, G. Desmet, J-M.
Culas).
- Distributieplanologisch model voor het Antwerps stadsgewest (W. Kennis, P. Vermeulen, P. Van De Poel).
- Micro-stedelijke vestigingsratio’s van verbruikersgerichte handelszaken en diensten in Antwerpen (I.
Loots).
- De Groenplaats in Antwerpen (voordracht van B. Van Reeth tijdens het atelier Urban Design – september
92 – Antwerpen).
- Verkeersplanologische trendbreuken (K. Stuyven).
- Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (C. Vermeersch).
- Omgevingsrapporten in historische steden (L. Geens, J. Baelus).
- Wedstrijd voor een stedenbouwkundig plan en de bouw van sociale wooneenheden in de omgeving van
de Van Waeyenberglaan in Leuven: bezoek aan de tentoonstelling en uiteenzetting door de verschillend
deelnemers.
- Confrontatie omtrent de voorstellen tot bijstelling van het Gewestplan Leuven (J. Schreurs, C. Vermeersch
en J. Van den Broeck debatteerden over het wetenschapspark).
- Commentaar bij het Ruimtelijke Structuurplan Vlaanderen en het Gewestelijk OntwikkelingsPlan van
Brussel; ‘Kuregem compacte stad’ (E. Lagrou).
- Het GAPAK, het gemeentelijk algemeen plan van aanleg voor het arrondissement Kortrijk (B. Vanbelle)
- De behoefte aan een intermediair bestuursniveau (F. De Rynck).
Tijdens zijn voorzitterschap organiseerde Marc Martens studiedagen, die hij telkens inleidde en van commentaar voorzag:
- ‘Stad aan de Stroom – Antwerpen’ (cyclus ‘kwaliteit voor ruimte voor kwaliteit’: ‘Meervoudige opdrachten’
– maart 1991).
- ‘ERC – Waterschei’ (cyclus ‘kwaliteit voor ruimte voor kwaliteit’: ‘Meervoudige opdrachten’ – april 1991).
- ‘Hoog Kortrijk’ (cyclus ‘kwaliteit voor ruimte voor kwaliteit’: ‘Meervoudige opdrachten’ – mei 1991).
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- ‘Visies over perifere conditie’; (cyclus ‘kwaliteit voor ruimte voor kwaliteit’: ‘Stedenbouw, de stad voorbij’
– april 1992).
- ‘De periferie’; (cyclus ‘kwaliteit voor ruimte voor kwaliteit’: ‘Stedenbouw, de stad voorbij’ – april 1992)
- ‘Perifere conditie in de stad’; (cyclus ‘kwaliteit voor ruimte voor kwaliteit’: ‘Stedenbouw, de stad voorbij’ –
juni 1992).
- ‘Werken tussen wonen’ (mei 93).
- ‘Stedenbouw met of zonder stedenbouwkundigen – Euralille, Hoog Kortrijk, Stad aan de Stroom’ (mei
1994).
- ‘Uit de ban van de ring – beelden van stedenbouw’ (i.s.m. J. Schreurs – november 94).
Hij zette ook twee ‘stedenbouwkundige werkdagen’ op voor de actieve leden van het Genootschap:
- ‘De oefening’ (Hammoir – november 1991): om de leden van het Genootschap op dezelfde golflengte te
brengen werd een concrete stedenbouwkundige oefening gehouden in een godvergeten charmant Waals
dorpje.
- ‘Stadsontwerp’ (Leuven – november 1992): de studie van de spoorwegomgeving in Leuven (M. Smets)
vormde het uitgangspunt voor een verdieping van kennis omtrent stadsontwerp.

3.2. fall-out

De activiteiten bij het Genootschap Planologie dijden uit:
- De voordracht over ‘De Bruul in Leuven’ werd opgenomen in het vormingsaanbod van de Stadsvernieuwingscampagne, samen met een becommentarieerde diareeks over woonerven die voor het Leuvense
opbouwwerk was gemaakt. Tijdens deze campagne ‘ging hij de boer op’ met schermen, projectoren en
laders vol dia’s: hij bezocht scholen, buurtcomités en vormingsinstellingen.
- Van 1982 tot 1986 was Marc Martens stuurgroeplid van de campagne ‘Gemeentelijk Ruimtelijk Beleid
met Participatie’ van de Koning Boudewijnstichting.
Een bundeling van enkele voordrachten voor het Genootschap, aangevuld met een voorstelling van stedenbouwkundig geladen projecten uit de eigen architectenpraktijk vormden in 1996 de basis van seminaries aan
de RUG en aan de VUB (waar Filip Vanhaverbeke – nu directeur intercommunale Leiedal – toen het vak
ruimtelijke planning voor zijn rekening nam).

3.3. VRP

Na het verdampen van het genootschap planologie werd Marc Martens bestuurslid van de Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning en coördinator van de thematische werkgroep ‘stedeNbouw’.
Vanaf oktober 1999 organiseerde hij een reeks seminaries die een stand van zaken gaven van de stedenbouwkundige discipline in Vlaanderen. Deze seminaries en lezingen vonden telkens plaats in aanwezigheid
van ruimtelijk planners en stedenbouwkundige ambtenaren van gemeentes, provincies en gewest. Het ging
achtereenvolgens over:
- ‘De weerbarstigheid van de stad’: verslag van een recente studie uitgevoerd in opdracht van het Ministerie
van de Vlaamse Gemeenschap, Departement LIN, AROHM, Afdeling Ruimtelijke Planning: ‘Onderzoek
naar het omgaan met richtdichtheden’.
- ‘Wonen in de stad’, geïllustreerd met ‘de leerlooierij’, een project van 32 eengezinswoningen in de Leuvense binnenstad (Marc Martens, Werkplaats Voor Architectuur).
- ‘Van BPA tot RUP’, voorbeelden van vernieuwende BPA’s: een stedelijk B.P.A. (Gent – Koen Lepla), een
B.P.A. in een oude industriële site (Vaartkom Leuven – Peggy Totté), en een groen B.P.A. (Merelbeke –
Guy Vloebergh).
- ‘De legitimiteit van stedenbouw/architectuur’: een debat met André Loeckx en Marcel Smets (professoren
aan het departement ASRO, K.U.Leuven).
- ‘Stedelijk management’: een lezing door Professor dr. Paul Drewe (faculteit Bouwkunde TUDelft).
- ‘De Antwerpse Stadsbouwmeester’: René Daniels stelde zijn visie op het bouwmeesterschap voor.
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- Als voorbereiding van een TAN-conferentie (temporary anonymous netwerk – een deelinitiatief van ISOCARB): een debat over de stedenbouwkundige achtergrond van Flanders Language Valley.
- ‘De Capsulaire beschaving’: een lezing door filosoof Lieven De Cauter.
- ‘Stedelijke ruimte en sociaal netwerk’: lezingen door Toni de Simone (wijkmanager Leuven) en Henk
Meert (sociaal geograaf, planoloog en gastdocent aan de KULeuven).
- ‘Ontwerpvoorstellen voor de Vlaamse Ruit’: een lezing door Xaveer De Geyter Architecten.
- ‘Het RUP als intermediair’: een lezing over het ruimtelijk uitvoeringsplan; de lezing bracht de inhoud in
beeld van de thesis die Marc Martens als afsluiting op zijn studies GGS stedenbouw en ruimtelijke ordening had voorgedragen.
- ‘Gemeentelijk structuurplan Leuven’: lezing door Johan Van Reeth, auteur van het structuurplan, en discussie over dit uitdagende en omstreden structuurplan.
- ‘Ruimtelijke ordening en jeugd’, een discussie met mensen uit de jeugdsector en ruimtelijk planners: Ankie
Vandekerckhove (kinderrechtencommissariaat); Jan Van Gils (onderzoekscentrum Kind en Samenleving); Jan Bal (forum pluralistisch jeugdwerk), Marianne Labre (jeugddienst stad Gent), Wouter Van Bellingen (jeugddienst Sint Niklaas), Isabel Vertriest (Agalev) en Theo De Vos (administratie gesubsidieerde
infrastructuur).
- ‘De afbakening van Aalst’, een verkenning van dit afbakeningsproces samen met de grondleggers van
het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen (Louis Albrechts en Charles Vermeersch), ambtenaren van gemeente en AROHM, de ontwerper van de voorstudie, de schepen van ruimtelijke ordening.
- ‘Neoruraliteit’: Hubert Gullinck (faculteit landbouwkundige en toegepaste biologische wetenschappen van
de KU Leuven) introduceert dit begrip om vat te krijgen op het rurale Vlaanderen en ethische kwesties
aan de orde te stellen: het beheer van open ruimte als een globaal duurzaamheidsbegrip, de ecopolis...
Stad en platteland zijn complementair in de anti-afwentelingsgedachte.
- ‘Beeld en concept in structuurplannen’: een reflectie over structuurplannen, naar aanleiding van de
Vlaamse Planningsprijs 2002 die structuurplannen als thema had.
De VRP was medeorganisator van het Symposium ‘Bernardo Secchi en Paola Vigano – tien jaar werken in
Kortrijk met studio00’ in mei 2000. Marc Martens was coördinator.
In één van de gesprekken die de VRP regelmatig voerde met de minister van ruimtelijke ordening kwamen
de ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP) aan bod. De VRP engageerde zich om hier werk van te maken en
gaf Marc Martens een ‘kleine opdracht’. Hij bracht in afzonderlijke seminaries diverse betrokkenen bijeen:
ontwerpers, ambtenaren van AROHM, juristen, de commissie ro van de VVSG. Voorlopige conclusies werden besproken in een gezamenlijke workshop in het voorjaar 2001. Hij bracht verslag uit van deze activiteiten
in de ‘eerste RUP-nota van de VRP’.
In september 2003 organiseerde hij samen met Jan Schreurs een werkdag over ruimtelijke structuurplannen:
‘structuurplanning in beeld’.
Ook nog binnen de VRP bracht hij in het najaar van 2003 een selectie van planners bij elkaar in een zgn.
‘strategisch overlegplatform’. Bedoeling was het omlijnen van cruciale thema’s voor de ruimtelijke ordening
in de komende jaren. We hadden het in drie opeenvolgende seminaries over: ‘stedenbeleid en open ruimtebeleid’, ‘netwerkvorming en bestuurskunde’, ‘de actualisering van het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen’.
Deze seminaries leverden stof op voor een memorandum waarmee de VRP haar positie kenbaar maakte
aan het grote publiek en aan de politieke partijen in het bijzonder.
Begin 2004 organiseerde Marc Martens samen met Guy Vloebergh (Omgeving) een reeks seminaries over
ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP’s).
Medio 2005 organiseerde hij met C. Cneut en F. Vermeersch een reeks seminaries over ‘ontwerp en onderzoek’, het inzetten van de ontwerpvaardigheid tot onderbouwing van ruimtelijke plannen.
In 2006 volgden drie ‘denktanks’ waar een paar deskundigen telkens voeding gaven aan een discussie over
demografie, netwerkvorming, subsidiariteit, enz.
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Samen met Wolfgang Vandevyvere en Elisabeth Wouters organiseerde hij in 2006, 2008 en 2009 verschillende provinciale ‘regiorondes’ voor en over GECORO's. Hij gaf er telkens voordrachten over RUP’s, over
dichtheid, over duurzaamheid en over groepswoningbouw…
Vandaag is hij nog steeds actief in de VRP, als lid van het verruimd bestuur, als mede-trekker van het ‘woonplatform’, als redacteur van het tijdschrift ruimte…

4. gedetailleerd overzicht van stedenbouwkundige opdrachten
over dichtheid
De studiedag ‘Dichtheid, meer dan een getal’ lag aan de basis van een studieopdracht van AROHM (departement LIN, afdeling Ruimtelijke Planning), die Marc Martens met de Werkplaats voor Architectuur, in samenwerking met prof. dr. ir. Jan Schreurs en de vakgroep Stad en Architectuur van het departement ASRO
(KU Leuven) uitvoerde: ‘Onderzoek naar het omgaan met richtdichtheden’ (1998).
De studie gaf aanleiding tot voordrachten, i.s.m. J. Schreurs, voor ACV/ACW-nationaal, ACV/ACW-Kempen,
en de ambtelijke werkgroep van de grootste Vlaamse steden. Hij werd door de intercommunale InterLeuven
uitgenodigd om het onderwerp voor te stellen tijdens een studiereis van gemeentelijke mandatarissen en
ambtenaren.
In 2002 verzorgde hij samen met Jan Schreurs een reeks opleidingen rond dichtheid voor de ambtenaren
van de cellen RO van AROHM.
In het najaar van 2002 werkte hij mee aan de promotiecampagne van het voorbeeldenboek ‘dichter wonen’
(AROHM, CIBE en architectuur als buur).
In dezelfde sfeer werkte hij mee, als klankbord en moderator, aan de studie ‘Draagvlak voor goede architectuur in stedelijke gebieden’, uitgevoerd door de vakgroep Stad en Architectuur van het departement ASRO
in opdracht van AROHM (1999).
over ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP’s)
De eindverhandeling GGS SRO KU Leuven (2001) over ruimtelijke uitvoeringsplannen was in de loop van
2002 aanleiding tot verschillende voordrachten in onderwijsinstellingen, in administraties en in vakverenigingen. Marc Martens was in 2002 en 2003 betrokken als externe deskundige bij de ‘werkgroep kennisbeheer’
van het departement Leefmilieu en Infrastructuur (LIN), in verband met kennisuitwisseling over ruimtelijke
uitvoeringsplannen. In 2002 organiseerde hij seminaries over samenwerking rond ruimtelijke uitvoeringsplannen voor alle ambtenaren van dit departement.
overzicht stedenbouwkundige opdrachten en adviezen
2002
- ‘Strategisch plan voor de stationsomgeving van Wevelgem’, een samenwerking Werkplaats Voor Architectuur (Marc Martens), Filip Decorte en Charlotte Geldof (2002-2003).
2003
- In 2003 werd Marc Martens, op vraag van de stad Gent, toegevoegd aan het team van Xaveer De Geyter
Architecten (XDGA) in de context van het stadsontwerp voor de Fabiolalaan in Gent. Hij maakte vanuit
het stadsontwerp de ‘vertaalslag’ naar het ruimtelijk uitvoeringsplan dat door de afdeling ruimtelijke planning van AROHM in 2004 werd geredigeerd.
- Samen met de intercommunale Interleuven, werkte Marc Martens van 2003 tot 2008 aan de opmaak van
het ruimtelijk structuurplan van Diest. Hij schreef de tekst en zocht naar vernieuwende voorstellingstechnieken.
- Hij was projectleider met Guy Vloebergh voor de ‘Opmaak van een handleiding voor ruimtelijke uitvoeringsplannen – onderdeel handleiding’ (2003-2004), in opdracht van de Afdeling Ruimtelijke Planning van
het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Een samenwerking Werkplaats Voor Architectuur en Studiegroep Omgeving.
2004
Marc Martens – cv
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- Vanaf 2004 werkte de Werkplaats Voor Architectuur aan een vervolgopdracht voor de gemeente Wevelgem: ze adviseerde de verschillende projecten en werkte voorstudies uit voor de opmaak van verordenende plannen binnen het ‘strategisch plan voor de stationsomgeving van Wevelgem’.
- Marc Martens was projectleider voor de opmaak van een Ruimtelijk Uitvoeringsplan ‘natuurontwikkeling’
in opdracht van de gemeente Nazareth (2004). Het ging hier om een samenwerking tussen de Werkplaats
Voor Architectuur en de landschapsarchitecten ‘Fris in het Landschap’.
2005
- Met studiegroep Omgeving gaf Marc Martens een eerste vormingscyclus rond de opmaak van RUP's
voor de diensten ruimtelijke ordening van de stad Gent en Antwerpen.
2006
- Nog met ‘Fris in het landschap’ werd het spraakmakende RUP Papenhof in Mechelen (2006) gemaakt,
dat het juridisch kader biedt voor de ontwikkeling van een nieuw duurzaam woongebied in de wijk Neckerspoel.
- In de tweede helft van 2006 vroeg de stad Turnhout aan Marc Martens om te bemiddelen in de totstandkoming van het aanvraagdossier voor de jury van stadsvernieuwingsprojecten voor het PPS-project
Turnova op de voormalige Brepols-site in het stadscentrum. Samen met Hugo Meeus, de stedenbouwkundige van de stad, analyseerde hij de bestaande masterplannen voor de site. Ze benaderden deze
soms tegenstrijdige plannen als ontwerpend onderzoek, en konden zo een coherente set van randvoorwaarden opbouwen voor het project.
- Marc Martens organiseerde daarna een aantal workshops met de publieke en de private partner, om een
draagvlak te creëren voor deze stedenbouwkundige uitgangspunten. Hij begeleide het verdere proces:
selectie van de ontwerper (WIT) voor het definitieve masterplan, opvolging van de opmaak van het plan,
voorbereiding van het aanvraagdossier, voorstelling van het dossier aan de jury van stadsvernieuwingsprojecten (samen met de burgemeester, WIT, de stedenbouwkundig ambtenaar en de private partner).
De Vlaamse overheid kende de stad Turnhout een forse subsidie toe voor het project Turnova.
- studie ter voorbereiding van het sociaal huisvestingsproject ‘Van de Velde’ in Tervuren, in opdracht van
VMSW AGI (2006)
- studie over de ontwikkeling van een woonuitbreidingsgebied aan de Oude Antwerpse steenweg in Mechelen, i.o.v. Bostoen (2006)
- studie van de buurt rond de Populierendreef ter voorbereiding van de opmaak van een RUP, i.o.v. stad
Mechelen (2006)
- ‘Herstel van een vervallen handelsapparaat in achtergestelde buurten’: begeleider van de workshop ‘Laureaat ondernemende gemeente 2006’ van UNIZO (Antwerpen, 28-09-2006).
2007
- Eind 2007 werd Marc Martens door de stad Turnhout aangesteld als ‘procesbegeleider’ van het Turnova
project. Parallel met de activiteiten rond het PPS-project stond hij in voor de aanstellingsprocedure van
het Ontwerpteam van de stedelijke academies, het publieke onderdeel van het Turnova-project. Hij adviseerde ook de private partner in de keuze van architectenteams. (2007…; de opdracht loopt nog steeds).
- studie van het landschap Tiensesteenweg en omgeving, i.o.v. stad Leuven (2007; i.s.m. Fris in het landschap)
- studie van de omgeving van de Botermarkt in Ledeberg, i.o.v. stad Gent (2007-2008)
- extern adviseur in workshops over de studie Technum van de drie Gentse hoofdsteenwegen, i.o.v. de
stad Gent
2008
- organisatie en leiding van de stadsdebatten rond de herinrichting van de Grote Markt van Turnhout. Marc
Martens rapporteerde over dit debat in een eindverslag dat de ruimtelijke randvoorwaarden weergaf voor
de herinrichtingsplannen. Het uiteindelijke project gerealiseerd door Stramien, werd bekroond met de
planningsprijs.
- Met CIBE werkte de Werkplaats voor Architectuur aan het ‘werkboek Kwaliteitsvol verkavelen’, in opdracht van het Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed (2008). Marc Martens werkte samen met de werkgroep ‘Verkavelen’ RWO aan de inhoudelijke voorbereiding.
- Met studiegroep Omgeving gaf Marc Martens weer vormingscycli rond de opmaak van RUP's, nu voor de
8
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diensten ruimtelijke ordening van de stad Gent en Antwerpen.
- stedenbouwkundig onderzoek naar de Leuvense woonfragmenten, i.o.v. stad Leuven (2008-2009; i.s.m.
Fris in het landschap). Onderzoek ter voorbereiding van het RUP Leuvense Woonfragmenten.
- opstellen van drie provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen voor de afbakening van de kleinstedelijke
gebieden Diest, Aarschot en Tienen ( 2008-2012; opdracht uitgevoerd door een multidisciplinair team
Sum research, Bodemkundige Dienst van België vzw, CIBE Centrum voor overheidscommunicatie vzw,
bureau voor architectuur en planning, bv bvba). Marc Martens was coördinator visievorming en masterplan.
2009
- projectleider van de campagne ‘Wonen In Meervoud’ gesubsidieerd door de Vlaamse gemeenschap
(2009, i.s.m. OSA KU Leuven en CIBE): inhoudelijke en praktische voorbereiding van de jurering van de
architectuurprijs, inleidend spreker op het symposium, deelname aan de redactie van het boek ‘Wonen
In Meervoud’ en auteur van diverse artikels, spreker op vijf gecoro-rondes in de provinciehoofdsteden…
2010
- stedenbouwkundige studie ‘Lier: Bogerse Velden & Donk’, in opdracht van de VMSW (2010)
- stedenbouwkundige studie ‘Leuven: Lolanden’, in opdracht van de huisvestingsmaatschappij Dijledal
Leuven (2010; i.s.m. Land architecten)
- ‘Het regionaal Kustnetwerk’, ondersteuningsopdracht van de experten STRAND, i.o.v. team Vlaams Stedenbeleid (2010)
2011
- opmaak van het RUP ‘Administratief Centrum’ in Wolvertem, Meise (2011, i.s.m. BOB361 architecten)
- advies aan de stad Aalst i.v.m. de keuze van de locatie voor een Nieuw Administratief Centrum (2011,
i.s.m. Wim Rasschaert, Rasschaert Advocaten en Kris De Langhe, Orientes)
- vervolgopdracht ‘studie van het landschap Tiensesteenweg en omgeving’, i.o.v. stad Leuven (2011-2012
i.s.m. Fris in het landschap). In de vervolgstudie werden alle aanpalende straten van de steenweg gescreend op hun erfgoedwaarde.
- voorzitter van het Mobiliteitsplatform Turnhout (2011-2012). Het platform werd opgericht nadat er geen
meerderheid gevonden was voor het nieuwe Mobiliteitsplan van de stad
- studie naar de toekomstige ontwikkelingsmogelijkheden voor de bibliotheek en het archief van de stad
Turnhout (2011-2012)
- ruimtelijk onderzoek over de ontwikkeling van de woonzorgzone Kimpenstraat, Opglabbeek (eind 2011)
- lid van de stuurgroep 'Bouwen voor school en samenleving, evaluatie van het beleidsinstrumentarium
scholenbouw' (Agion, 2011)
- extern jurylid prijsvraag voor ontwerpen voor de deelopdracht BPRO Conforta, (voorjaar 2011, i.o.v.
VESPA, Antwerpen)
- coach van de opleidingscyclus Radu Riga (opleiding strategische ruimtelijke planning voor architecten,
stedenbouwkundigen en planners in Riga, Letland; met Jan Schreurs en Jef Van den Broeck, 2011-2012).
- jurylid competitie ‘Scholen voor Morgen’, Bundel 23 Vrij Secundair Onderwijs, Gistel (najaar 2011, i.o.v.
AG Real Estate COPiD)
2012
- documenteren van een website Complexe Stadsprojecten in opdracht van Het kenniscentrum Vlaamse
Steden (VVSG). Samen met Jan Schreurs selecteerden hij interessante projecten, ze hadden gesprekken
met projectbegeleiders en projectregisseurs en stelden beschrijvende fiches op over al deze projecten
(2012); redactielid van de website (vanaf 2013).
- opmaak van een projectdefinitie Open Oproep voor de heraanleg van Dorp Nazareth (2012)
- begeleiden van het ontwerpend onderzoek voor de Vetex-site in Kortrijk, en voortrekken van workshops
met alle betrokkenen (Matexi, Leiedal, stadsdiensten Kortrijk, stadsontwikkelingsbedrijf Kortrijk…). Kerngedachten waren de realisatie van betaalbare woningen op de voormalige brownfield en het integreren
ervan in de bestaande wijk (2012).
- ruimtelijk onderzoek over de ontwikkeling van het gemengd woonproject Hoevekerkweg, Opglabbeek
(eind 2012)
- jurylid competitie ‘Scholen voor Morgen’, Bundel 25 V VTI Hasselt (najaar 2012, i.o.v. AG Real Estate
Marc Martens – cv
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COPiD)
- lid van de stuurgroep 'Schoolgebouwenmonitor 2013’ (Agion, 2012-2013)
- voorzitter van de beoordelingscommissie ‘DBMF geïntegreerd sportcomplex Site Schotte Aalst’. (20122013)
- deskundige in IWT colleges voor de evaluatie van Baekeland- en IWT-doctoraatsbeurzen (30 april en 21
november 2012)
- jurylid ‘DBMF Academie Heist-op-den-Berg’ (2012-2013)
2013
- opmaak van het RUP ‘Sancta Maria’ in Wolvertem, Meise (2011-2012, i.s.m. BOB361 architecten)
- expertenadvies ‘opmaak maatschappelijk en ruimtelijk raamwerk herontwikkeling van Nieuw Gent &
Steenakker’, luik samenlevingsvraagstukken in de ruimtelijke context
- projectregisseur van het Piloot Project Wonen Nieuw Hemiksem, op initiatief van de Vlaams Bouwmeester
en het team Stedenbeleid
2014
- voorzitter jury ‘aanduiding van een ontwerpteam basisschool de Vlinderdreef in Moerbeke’ (ism mr. Wim
Rasschaert)
- deskundige in IWT college voor ‘innovatie met de creatieve industrie’, domeinen architectuur, materialen
en design (11 september 2014)
- voorzitter jury ‘aanduiding van een ontwerpteam voor het gemeentehuis van Kontich’ (ism mr. Wim Rasschaert). (2014-2015)
- projectregisseur ‘opmaak van het masterplan OCMW site en omgeving Damme’ (ontwerp Lams – Van
Mieghem architecten) (2014-2015)
- jurylid voor de aanstelling van een Design & Build team voor het crematorium in Lommel, i.o.v. Pontes
Antwerpen
2015
- opmaak van het masterplan en gemeentelijk RUP ‘Nieuwmunster’, in opdracht van de gemeente Zuienkerke, in tv met Tom Van Mieghem architecten en i.s.m. Tom de Witte landschapsarchitect (2015…)
- stedenbouwkundige studie Eikenlaan in Lille, in opdracht van de VMSW, het gemeentebestuur van Lille
en de huisvestingsmaatschappij DE ARK (2015…)
- opmaak van het gemeentelijk RUP ‘Stadsrandbos Noord’ in opdracht van het stadsbestuur van Sint-Niklaas, i.s.m. fris in het landschap (2015…)
2016
- stedenbouwkundige studie Wolsemveld in Dilbeek, in opdracht van de VMSW, het gemeentebestuur van
Dilbeek en de huisvestingsmaatschappij, i.s.m. fris in het landschap (2016…)
- jurylid (met Oana Bogdan, Thérèse Legierse, Philippe Van Wesembeeck) van de prijs Wivina Demeester
2016 (Vlaams Bouwmeester)
- lid van de stuurgroep van het multidisciplinair Praktijkgericht Wetenschappelijk Onderzoek PWO BLOK,
sociaalruimtelijk en ontwerpend onderzoek naar de belevingsgeving, leefbaarheid en ontplooiingskansen
voor kinderen en tieners in de context van hoogbouw, uitgevoerd door de vakgroep sociaal werk HoGent
(2016…).
2017
- juryvoorzitter voor de aanstelling van een Design & Build team voor de gemeentelijke basisschool ‘de
Schatkist’ in Erondegem, in opdracht van de gemeente Erpe-Mere
- jurylid voor de aanstelling van een ontwerpteam voor het ‘Verkennend ruimtelijk onderzoek voor de Viaduct B401 en omgeving’, in opdracht van de stad Gent
- extern adviseur van de stad Leuven in verband met de stedenbouwkundige en architecturale kwaliteit van
het project ‘Clarissenklooster’ in Kessel-Lo (een project van zo’n 60 assistentiewoningen ter plaatse van
het voormalige Clarissenklooster, Architect A2O)
- jurylid voor de aanstelling van een Design and Build team voor de ontwikkeling van het project Mudakkers
in Lommel
- extern adviseur van de gemeente Heist-op-den-Berg in verband met de stedenbouwkundige en architecturale kwaliteit van het project ‘Bergsite’ (een gemengd project van zo’n 60 assistentiewoningen en 60
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appartementen ter plaatse van de voormalige Heilig-Hartschool op de bergsite, Architect M2architecten)
- jurylid voor de aanstelling van het departementshoofd integraal stedelijk beleid Mechelen
- voorzitter jury Open Oproep 3304 A, Nielderhoff in Niel, (Brussel, 26 oktober 2017)
2018
- procesbegeleider van de stuurgroep ‘noordelijk ontsluiting van Turnhout’
- voortrekker van een denktank over wonen in Berlaar

5. lezingen

2002 en 2003
- ‘Het Ruimtelijk Uitvoeringsplan in het decreet ruimtelijke ordening’: een twintigtal voordrachten voor verschillende administraties, onderwijsinstellingen, intercommunales, studiebureaus, de Boerenbond, diverse beroepsverenigingen…
2003
- ‘Bedrijven in het landschap’: lezing op het symposium ‘Integratie en omgevingskwaliteit’, georganiseerd
door WVI (Roeselare, 24 januari 2003).
- ‘Kwaliteit van bedrijventerreinen’: lezing op een workshop van de SERV. (Brussel, mei 2003)
- ‘Kwaliteit in stedelijke projecten’: lezing op een workshop van het regieteam stedenbeleid van de Vlaamse
Gemeenschap. (Brussel, 26 mei 2003)
- ‘Wat is ruimtelijke ordening?’: lezing voor het Vlaams netwerk kindvriendelijke steden, jeugdverenigingen
en jeugdconsulenten. (25 november 2003)
- ‘Werkmethodes van ruimtelijke planning’: lezing voor het GGS stedenbouw en ruimtelijke ordening, KU
Leuven. (Leuven, 3 december 2003)
2004
- ‘Van visie tot realisatie, instrumenten voor kwaliteitsbewaking’: lezing op het ‘Atelier Lokale Architectuuropdrachten’ georganiseerd door de Vlaams Bouwmeester. (Leuven, 29 april 2004)
- ‘Communicatie en Participatie’: lezing op een workshop van het regieteam ‘stedenbeleid’ van de Vlaamse
Gemeenschap. (Brussel, 14 september 2004)
- ‘De cultuur van de infrastructuur’: Inleiding tot de werelddag van de stedenbouw – ism Jan Schreurs.
(Leuven, november 2004)
2005
- ‘Ontwerpend onderzoek’: lezing voor WVI. (Brugge, 12 mei 2005)
- ‘Ontwerpend onderzoek en RUP’: lezing voor Leiedal. (Kortrijk, mei 2005)
- ‘Het strategisch plan voor de stationsomgeving van Wevelgem’: lezing voor en rondleiding van de visitatiecommissie van het Europees project HST Connect. (Wevelgem, 15 september 2005)
2006
- ‘In Search of Sustainable Urban Regeneration’: voordracht in Brussel en Belfast op Interreg III C seminaries over ‘Best Practice regarding Brownfield Regeneration’; BERI – Brownfield European Regeneration Initiative. (Brussel, 28 februari 2006; Belfast, 23 november 2006)
- ‘Duurzame ruimtelijke ontwikkeling, een kader voor duurzaam bouwen’: lezing op het BIM-seminarie ‘bouwen met energie’. (Brussel, 25 april 2006)
- ‘Vraagtekens bij het stereotiepe wonen in Vlaanderen: een gesprek met betrokkenen uit het werkveld’:
moderator van een rondetafelgesprek voor het jaarboek stedenbouw en ruimtelijke planning.
- ‘Denksporen voor de kwalitatieve ontwikkeling van woonuitbreidingsgebieden’, lezing op de studiedag
WINVORM. (Brugge, 14 november 2006)
2007
- ‘Towards sustainable quality: an integrating discourse’: lezing samen met Jan Schreurs op de international conference: ‘New concepts and approaches for urban and regional policy and planning?’ (Leuven,
02/03 april 2007)
- Beri seminar environment in Belfast (Interreg III C seminaries ‘Best Practice regarding Brownfield Regeneration’; BERI – Brownfield European Regeneration Initiative). Marc Martens werd door de stad Belfast
uitgenodigd om seminaries en workshops te organiseren als voorbereiding van de ontwikkeling van een
oude stortplaats tot recreatief natuurpark en bedrijventerrein op de North Foreshore. De lezingen werden
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gebundeld onder de titel: ‘Practices in Sustainable Development in Flanders’. (Belfast, 03-09-2007, 3110/1-11-2007)
- ‘Woonkwaliteit is kwaliteit van de omgeving’: lezing op het ‘derde sociaal stadsgesprek’. (Leuven, 27 juni
2007)
- ‘Transformaties in de urban fringe – bedreiging van publieke beleving’: artikel en voordracht op het colloquium ‘het publieke van het openbare’, Stadsplatform van de Universitaire associatie Brussel. (Brussel,
08 juni 2007)
- ‘Transformaties in de urban fringe’: artikel en lezing op de plandag 2007. (Mechelen ,2007)
- ‘Multifunctionele projecten in stadscentra – nieuwe trends in retail’: lezing voor de VRP. (Brussel, 05-072007)
- ‘Interbellumarchitectuur langs de Tiensesteenweg in Leuven’: artikel, lezingenreeks en rondleiding op de
Open Monumentendag 2007. (Leuven, 09 september 2007)
- De landschapsstudie Tiensesteenweg en omgeving (Werkplaats voor Architectuur en Fris in het landschap, in opdracht van de stad Leuven) was in 2007 aanleiding tot verschillende lezingen voor de VRP,
voor Winvorm, voor het bestuur Monumenten en Landschappen….
- ‘Stedenbouwkundig onderzoek Ledeberg’: lezing op een VRP-workshop over methodiek en planningsproces. (Gent, 16 oktober 2007)
2008
- ‘Dichtheid is een kwaliteit’: lezing op de studiedag ‘fris geluid in de ruimte’ van ACW (Brussel, 16 februari
2008), herwerkt en aangevuld voor de gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening van Heist-op-denBerg (16 april 2008) en Sint-Martens-Latem (8 december 2008).
- ‘Dichtheid is kwaliteit, kwaliteitsvol verdichten’: lezingenreeks in de Gecoro-ronde van de VRP. (2008)
- ‘GECORO, duurzaamheid en kwaliteit’, lezing voor VOKA Vlaams-Brabant. (5 november 2008)
- ‘GECORO, duurzaamheid en kwaliteit’, lezing voor de gecoro van Sint-Martens-Latem. (8 december
2008)
- ‘Van Brepols tot Turnova’: lezing op de Masterclass Stadsprojecten 2008. (Kortrijk, 2008)
- ‘Van Brepols tot Turnova’: lezing op een bijeenkomst van de vereniging van centrumgemeenten. (Turnhout, 16 september 2008)
- ‘Kwaliteitsvol verkavelen’: lezingenreeks in de vijf provinciehoofdsteden bij de lancering van het boek
‘kwaliteitsvol verkavelen’. (najaar 2008)
2009
- ‘Pratiques durables en Flandre (la durabilité dans l'aménagement du territoire et la politique urbaine)’
artikel en voordrachten op een studiedag ‘inscrire le développement durable dans l'urbanisme’ georganiseerd door ‘les Espaces naturels régionaux, Lille’. (Wormhout, 8 januari 2009)
- ‘Duurzaamheid begint bij stedenbouw’: lezing op de kick off van het platform dubolimburg. (HeusdenZolder, 25 september 2009)
- ‘Kwaliteit in de rafelige rand’: lezing op de mandatarissenvorming van de Boerenbond. (Malle, 16 november 2009)
- ‘Van Brepols tot Turnova’: gastlezing in het vak ‘Project Development & Management’, KU Leuven. (Leuven; 3 december 2009)
- Rondleiding van burgemeesters en schepenen van Nord Pas de Calais, en lezing over ‘l’habitat au pluriel’
(‘Wonen In Meervoud’). (Leuven, 4 december 12-2009)
- ‘De rijwoning in een duurzaam stedenbouwkundig plan’: lezing op de studiedag ‘minder appartementen!
meer rijwoningen!’ (Kortrijk, 8 december 2009)
2010
- ‘Van Brepols tot Turnova’: lezing op de Masterclass Stadsprojecten 2009-2010. (Turnhout, 22 januari
2010)
- Afsluitende reflecties op de studiedag ‘Vers un urbanisme de qualité, échanges sur l’urbanisme durable
en milieu rural et périurbain’. (Fline les Raches, 03 februari 2010)
- ‘Le lotissement de qualité?’, lezing op het seminarie ‘comment évaluer et développer la qualité des lotissements actuels?’, Institut Supérieur d’Architecture Saint-Luc de Wallonie. (Luik, 19 februari 2010)
- ‘Wonen In Meervoud’: lezing voor ‘Eigen Schoon Grimbergen’. (Grimbergen, 22 maart 2010)
12

bureau voor architectuur & planning, bv bvba

- ‘Urbanisme de qualité en Flandre Belge’: lezing tijdens les Rencontre de Parcs régionaux de France –
Plaidoyer pour un aménagement durable dans un cadre Européen’. (Paris, 14 maart 2010)
- ‘l’Urbanisme, source de durabilité’: lezing op een studiedag ‘la ville… écologique’, georganiseerd door la
CAUE du Nord. (Lille, 24 maart 2010)
- Dagvoorzitter (inleiding en afsluitende reflecties) van de studiedag ‘(beeld)kwaliteit aan de kust, tussen
behoud en ontwikkeling’, een organisatie van Oostende Werft en het Coördinatiepunt Duurzaam Kustbeheer. (Oostende, 29 maart 2010)
- ‘Participatie in het stadsdebat Grote Markt Turnhout’: lezing op de workshop ‘Negotiërend ontwerpen’,
IWT onderzoeksproject PHL en KU Leuven (Gent, 11 mei 2010).
- ‘Groepswoningbouw in Vlaanderen’: rondleiding van een delegatie verkozenen van le Parc naturel régional des Caps et Marais d’Opale’. (Leuven, 28 mei 2010)
- ‘Duurzame architectuur begint bij stedenbouw’: lezing op het slot-event ‘Creatief besturen’ van de campagne ‘omgevingskwaliteit in het Meetjesland’. (Sint-Jan-in-Eremo, 10 juni 2010)
- ‘Pratiques durables en Flandre Belge’: lezing in de cyclus ‘vers de nouveaux types d’habitat en milieu
rural’ georganiseerd door le Parc naturel régional des Caps et Marais d’Opale. (Escoeuilles, 18 juni 2010)
- ‘Groepswoningbouw in Vlaanderen, een stand van zaken’: lezing op het Atrium Limburg – lerend netwerk
van stedenbouwkundig ambtenaren. (Hasselt, 23 september 2010)
- ‘Pratiques durables en Flandre Belge’: lezing tijdens het nationaal congres van de Parcs régionaux de
France, ‘La biodiversité, atout des territoires? (Reims, 07 oktober 2010)
- ‘Betaalbaar wonen in de stad’: inleiding van de debatavond ‘Wonen in de Stad’, georganiseerd door Voorrang van Links. (Leuven, 28 oktober 2010)
- ‘Hoe duurzaam is de nog te bouwen wijk Tweewaters in Leuven?’: lezing op de Werelddag van de stedenbouw. (Sint-Niklaas, 10 november 2010)
- ‘Stedenbouw tussen architectuur en planning’: gastlezing op de academische zitting naar aanleiding van
10 jaar WinVorm, Ruimtelijke Kwaliteit in West-Vlaanderen. (Brugge, 30 november 2010)
- ‘Groepswoningbouw in Vlaanderen, een stand van zaken’: lezing voor de Gecoro van Diepenbeek. (Diepenbeek, 10 december 2010)
2011
- Lid van de ‘werkgroep herbestemming en ruimtelijke inpassing, Parochiekerken in Vlaanderen’, ter voorbereiding van het advies aan Viceminister-president en Vlaams minister van Bestuurszaken, Binnenlands
Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand.
- ‘Visievorming en Kwaliteitsbewaking in Turnova’: lezing op de Masterclass Stadsprojecten 2011. (Turnhout, 17 februari 2011)
- ‘De materialiteit van duurzame architectuur, Jonghelinckshof Antwerpen’: lezing op ‘Rencontres régionales du cadre de vie: Matérialité de l’architecture, cadre de vie et développement durable’, rencontres
organisées par la DRAC, Direction Régionale des Affaires Culturelles. (Lille, 31 mei 2011)
- Wonen In Meervoud, Gent: rondleiding van Kuiper Compagnons. (Gent, 11 juni 2011)
- ‘Er is nog een toekomst voor innovatieve sociale huisvestingsmaatschappijen’: lezing op de viering van
75 jaar Zuid-West-Vlaamse sociale huisvestingsmaatschappij. (Kortrijk, 21 december 2011)
2012
- ‘Visievorming en Kwaliteitsbewaking in Turnova’: lezing op de Masterclass Stadsprojecten 2012. (Turnhout, 14 februari 2012)
- ‘Wonen is het nieuwe Wonen’: lezing voor DuBo Limburg – architect breakfast sessions. (8 mei 2012)
- Middaggesprek vzw Oostende Werft ‘Oostende Oosteroever’: interventie over de ontwikkeling van de
Oosteroever en het ontwerpend onderzoek van Palmbout (conceptsubsidie Stedenbeleid); aansluitend
artikel in de stadskrant. (16 mei 2012)
- ‘Wonen en zorg op maat’: lezing op de jaarlijkse ontmoetingsavond van Leiedal (Kortrijk, 22 mei 2012).
- ‘Dynamiek van steden en kansrijke stadsvernieuwing’: lezing op het symposium Kleine steden, grote
plannen georganiseerd door de Provincie Vlaams-Brabant. Aansluitend debat met Louis Tobback (burgemeester van Leuven), Paul Hegge (Voka) en Johan Van Reeth (Buur). (Aarschot, 8 juni 2012)
- In vervolg op voornoemde architect breakfast sessions: rondleiding in Gent onder het motto ‘duurzame
stadsontwikkeling’. (Gent, 12 juni 2012)
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- Rondleiding ‘wendingenclub Kortrijk’ in Leuven onder het motto ‘wendingen in de stad’. Over stadsgeschiedenis en transformaties in het stadsweefsel. (Leuven, 25 augustus 2012)
- Limburgse Bouwacademie: lezing ‘integraal duurzaam bouwen’. (Genk, 3 september 2012)
- ‘Stedelijkheid en inclusieve cultuur’: lezing op de opening van het cultuurseizoen Turnhout. (Turnhout, 15
september 2012)
- ‘Integrative coastal zone Sustainability – calibrating sustainability in coastal areas’: lezing met prof. Jan
Schreurs op het Congres ‘Littoral’. (Oostende, 29 november 2012)
2013
- ‘Visievorming en Kwaliteitsbewaking in Turnova’: lezing op de Masterclass Stadsprojecten 2013. (Turnhout, 26 februari 2013)
- Middaggesprek vzw Oostende Werft ‘Nieuwe horizonten voor de stad aan Zee?’: debat met Marc Martens, Filip Van Haverbeke en Bart Tommelein (eerste schepen Oostende) over stadsontwikkeling. (Oostende, 27 februari 2013)
- ‘Wat doet een ingenieur architect’: lezing op de profielbeurs KULeuven. (Leuven, 20 februari 2013)
- ‘PPS, geen alternatief voor onbekwaamheid’: lezing op WinVorm 2013 (Brugge, 12 maart 2013 en 10
december 2013).
- Middaggesprek vzw Oostende Werft ‘Landschappen in de stad (1): het strand’: gesprek over de kustcultuur met Marc Martens, Jacques Deroo (schepen Bredene), en Geert Hoorens (regiomanager Kust, Westtoer). (Oostende, 15 mei 2012)
- ‘Stedelijk gebiedsbeleid’: rondleiding in Diest en Aarschot van een vertegenwoordiging van de provincie
West-Vlaanderen en van college, gemeenteraad en gecoro van de stad Ieper; in samenwerking met de
provincie Vlaams-Brabant. (Diest, Aarschot, 1 juni 2013)
- ‘woon/zorg tussen inclusie en exclusie’: inleidende lezing op de studiedag ‘Ruimte voor Zorg’, georganiseerd door VRP. (Genk, 13 juni 2013)
- ‘Het woningvraagstuk’: lezing voor Okra werkingskring O. L. Vrouw van Troost. (Heverlee, 25 september
2013)
- ‘Het voorzitterschap van de gecoro’: getuigenis over de gecoro van Bierbeek op het Provinciaal Atrium
Vlaams-Brabant. (Leuven, 26 november 2013)
- ‘Het RUP Papenhof’: lezing op de Masterclass Stadsstudio ‘Duurzaam wonen in de praktijk’, georganiseerd door VRP. (Mechelen, 5 december 2013)
2014
- ‘Visievorming en Kwaliteitsbewaking in Turnova’: lezing op de Masterclass Stadsprojecten 2013. (Turnhout, 25 februari 2014)
- Moderator van het afsluitend debat op de tentoonstelling ‘Wisselland, toekomstvisies tussen zee en land’,
een initiatief van het Vlaams Architectuurinstituut en het cultureel centrum van Knokke-Heist. (KnokkeHeist, 8 januari 2014).
- Openingstoespraak op de tentoonstelling ‘een Maritiem Museum voor Oostende?’; moderator van het
middaggesprek gehouden door Oostende Werft vzw over hetzelfde thema. (Oostende, 15 februari 2014)
- ‘De duurzame stad’, tussenkomst op de Pecha Kucha Night Oostende, georganiseerd door Crosstalks
(vub) i.s.m. Oostende Werft vzw en Vrijstaat O (Oostende 24 april 2014)
- Moderator workshops ‘Levenslang thuis wonen voor sociaal kwetsbare groepen’ op het symposium ‘Innoveren rond levenslang thuis wonen’ georganiseerd door de stad Aalst (Aalst, 7 mei 2014).
- Panelgesprek met Marc Martens, Marc Dillen (confederatie bouw), Bart Somers (burgemeester Mechelen), Tom Balthazar (schepen Gent), Rob Van De Velde (schepen Antwerpen), Filip Canfyn (publicist) en
Luc Binst (Crepain Binst architecten) over ‘stadsverdichting’ op het NAV Architectencongres (Gent, 5 juni
2014).
- ‘Samenlevingsproblemen in de laat-modernistische wijken’, lezing op de afsluitende debatavond van de
Masterclass Stadsprojecten 2014 (Brussel, 10 juni 2014).
- Moderator van het avonddebat over het stadsvernieuwingsproject ‘stadslob Oosteroever’, georganiseerd
door Oostende Werft voor de bewoners van de OPEX wijk (Oostende, 25 juni 2014).
- ‘De circulaire stad’, tussenkomst op de Pecha Kucha georganiseerd door Crosstalks (vub) i.s.m. Oostende Werft vzw en Vrijstaat O naar aanleiding van de start van ‘Expeditie Dansand’ (Oostende, 6 juli
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2014).
- Begeleider en commentator van de eindpresentatie van de masterclass ‘Atelier Groen Lint’, georganiseerd door de stad Oostende (10 juli 2014).
- Rondleiding langs stadsvernieuwingsprojecten in Oostende en moderator van het avonddebat (met Marijn
Rabaut, Georges Allaert, Frederic Rasier, Krien Hansen) over het Marien Ruimtelijk Plan voor de Noordzee; tijdens de ‘Ruimtepraat’ georganiseerd door de Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning (VRP)
naar aanleiding van het verschijnen van Ruimte 22, de zee: (Oostende, 20 augustus 2014).
- ‘250 jaar stadsvernieuwing in Leuven’, rondleiding langs en uiteenzetting over stadsvernieuwingsprojecten in Leuven, een organisatie van WinVorm (Leuven, 9 september 2014).
- ‘Het Oostende van de toekomst’, een Forum met Charlotte Geldof en Marc Martens, gemodereerd door
Kris Denys, in het kader van Baken Stadslabo (Oostende, 16 oktober 2014).
2015
- ‘Visievorming en Kwaliteitsbewaking in Turnova’: lezing op de Masterclass Stadsprojecten 2013. (Turnhout, 10 februari 2015).
- ‘De procesbegeleider’: lezing op de profielbeurs ir. architect KULeuven. (Heverlee, 18 februari 2015).
- ‘Van Brepols tot Turnova’: lezing voor architectuurstudenten van de Universiteit Hasselt faculteit architectuur en kunst. (Hoge Rielen, 17 maart 2015).
- Debat ‘Leven aan zee over 100 jaar’, met Marc Martens, Patrick Deklerck (burgemeester Blankenberge)
en Joachim Declerck (AWB), naar aanleiding van de vertoning van de film ‘Zicht op zee’ in de reeks
Archibelge (4 mei 2015).
- ‘Van Brepols tot Turnova’: lezing voor architectuurstudenten Sint Lucas Gent (Gent, 7 mei 2015).
- Inleider en moderator van de Alumnidag Masterclass Stadsprojecten 2015 ‘Bouwstenen voor een sociale
stadsvernieuwing’ (Vlaams Parlement, Brussel, 4 juni 2015).
- Inleider en moderator van de workshop ‘vernieuwende woonvormen’ op het wooncongres ‘Te Koop: heilige huisjes’, georganiseerde door de VRP (Gent, 8 juni 2015).
- Inleider en moderator van het debat ‘Omgaan met erfgoed’, een organisatie van Archipel i.s.m. Triënnale
Brugge 2015. (Brugge, 11 juni 2015).
- ‘Plaats, stad, monument – het ontstaan van een plaats’, lezing op de Open Monumentendag over de drie
modernistische monumenten langs de Leopold II-laan in Oostende (Oostende, 13 september 2015).
- ‘Turnova en de tijd’, lezing over het stadsvernieuwingsproject Turnova in Turnhout, in de reeks ‘Duurzame
Transformatie’, een organisatie van Kamp C en AR-TUR (de Warande, Turnhout, 22 september 2015).
- ‘Blikopener’, debat met Marc Martens, Hubert Gulinck (EES KU Leuven), Stefan Debrabander (Vlaamse
Landmaatschappij), Peggy Toté (Blauwdruk) en René Van der Lecq (Ruimte Vlaanderen), ter afsluiting
van de VRP labs Offensief Open (Brussel, 6 oktober 2015).
- ‘Masterplan Oosteroever Oostende’, begeleide wandeling op de Oosteroever tijdens de dag van de Architectuur (Oostende, 11 oktober 2015).
- ‘Oostende de hoogte in?’, debat met Marc Martens, Karel Vanackere (AGSO) en Jan Van Coillie (directeur stadsontwikkeling Knokke-Heist) tijdens een middaggesprek georganiseerd door vzw Oostende
Werft (Oostende, 4 november 2015).
- ‘Een bib voor het De Coninckplein’, korte lezing over stadsvernieuwing gevolgd door een gesprek over
bibliotheek Permeke, met Peter Vermeulen, Erik Richart en Tim De Vos; evenement georganiseerd door
Antwerpen averechts naar aanleiding van 10 jaar Permeke (Antwerpen, 5 november 2015).
- ‘Oostende de hoogte in?’, debat met Marc Martens, Michiel Dehaene (U Gent) en Leo Van Broeck
(Bogdan & Van Broeck Architects) tijdens een avonddebat georganiseerd door vzw Oostende Werft
(Oostende, 12 november 2015).
- ‘Hoe worden duurzame transformaties vorm gegeven?’, deelname aan het gesprekspanel ‘Tijd’ met Christoph Vandervoort (Ruimte Vlaanderen) en Paul Verhoeven (HappelCornelisseVerhoeven architecten) op
een gespreksavond in de reeks ‘Duurzame Transformatie’, een organisatie van Kamp C en AR-TUR (de
Warande, Turnhout, 17 november 2015).
- ‘Van Brepols tot Turnova’: lezing en rondleiding voor BRAL (stadsbeweging voor Brussel) in Turnhout.
(Turnhout, 18 december 2015).
2016
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- ‘Masterplan Oosteroever Oostende’: begeleide wandeling op de Oosteroever met studenten ruimtelijke
planning van de TU Kaiserslautern (Oostende, 8 april 2016).
- ‘Kunstintegratie in architectuur’: lezing naar aanleiding van de inhuldiging van het kunstwerk KortrijkKant
(Lut De Vogelaere) in de mannenopvang van het CAW Zuid-West-Vlaanderen (Kortrijk, 22 april 2016).
- ‘Het woningvraagstuk, zeven vaststellingen’, lezing op het vastgoedcongres Antwerpen 2016 (Antwerpen,
10 mei 2016).
- ‘Wonen in de Nevelstad’: inleiding tot het participatietraject bij de opmaak van het RUP woonkernen (Herselt, 13 juni 2016).
- ‘PPS en gemeentelijke projecten’: inleiding tot een debat over de inzet van PPS in gemeentelijke projecten, georganiseerd door de fractie sp-a Groen+ (Malle, 15 juni 2016).
- ‘De mobiliteit van de toekomst’: inleiding tot de stadsmatinee duurzame mobiliteit en compacte stedelijkheid, georganiseerd door kenniscentrum Arhus en Cosmopolis, i.s.m. o.a. Oostende Werft (Oostende, 17
juni 2016).
- ‘Masterplan Oosteroever Oostende’: begeleide wandeling op de Oosteroever met het Davidsfonds Oosteroever (Oostende, 3 september 2016).
- ‘Oprotten of aanpassen’: een introductie over wonen voor ouderen en deelname aan het debat op de
Vastgoeddag Kortrijk 2016, georganiseerd door SOK Kortrijk (Kortrijk, 14 september 2016).
- ‘De stadsplattegrond’: lezing op de Open Monumentendag over de Koninginnelaan in Oostende (Oostende, 16 september 2016).
- ‘De stadsplattegrond van Oostende sinds 1830’: geleide wandeling voor leden van de Afdeling Onderzoek
en Monitoring, Ruimte Vlaanderen (Oostende, 30 september 2016).
- ‘Masterplan Oosteroever Oostende’: begeleide wandeling op de Oosteroever met het team van het Sociaal Huis Oostende (Oostende, 30 november 2016).
- ‘Leuven, onbetaalbaar mooi… De woonknoop ontward’: debat met Marc Martens, Mieke Vogels (gewezen minister), Dirk Masquillier (directeur RISO Vlaams-Brabant) en Jan Mertens (lid rvb AGSL), op een
studienamiddag georganiseerd door Groen (Leuven, 19 november 2016).
- ‘Het woningvraagstuk’: lezing op de regionale id-dagen van Beweging.net (Abdij van Postel in Mol, 3
december 2016).
- ‘Ruimtelijke veiligheid’: deelname aan het gesprekspanel op de gelijknamige studiedag georganiseerd
door Stedenbeleid Vlaanderen, stad Antwerpen en Infopunt Publieke Ruimte. Marc Martens was vanuit
het Regieteam Stedenbeleid Vlaanderen peter van de gelijknamige conceptsubsidie (Antwerpen, 9 december 2016).
2017
- ‘Koppeling zorg- en ruimtelijk beleid’, debat met Marc Martens (ba-p), Griet Roets (Vakgroep Sociaal
Werk en Sociale Pedagogiek Ugent) en Vanessa Vens (voorzitter Sociaal Huis Oostende) op de studiedag ‘Zorgnet’, georganiseerd door het Stadsatelier Oostende (Oostende, 20 januari 2017).
- ‘Van Brepols tot Turnova’: les in de cyclus ‘Stads- en gebiedsontwikkeling: van project tot realisatie’ (postuniversitair centrum KU Leuven – Kulak) (Gent, 2 februari 2017).
- ‘Het woningvraagstuk’: lezing op de KWB regio-happening van het arrondissement Mechelen (Nijlen, 25
maart 2016).
- ‘Vorming Wonen’, vier interactieve vormingsavonden georganiseerd door beweging.net Mechelen-Turnhout rond het ‘woningvraagstuk’: inleiding en moderatie van het gesprek (in Bornem op 20 april, in Mechelen op 27 april, in Heist-op-den-Berg op 5 mei, in Turnhout op 18 mei).
- ‘Histoire et Cartographie d’Ostende’: lezing voor een Frans kunstenaarscollectief over het ontstaan van
het landschap, de stadsplattegrond en de cartografische geschiedenis van Oostende (Oostende 27 juli
2017). Het collectief verblijft in Oostende tijdens het jaarlijkse theaterfestival Theater aan Zee (TAZ) en
zal er een kunstwerk produceren gerelateerd aan de stadsplattegrond van Oostende.
- ‘Tien jaar Tiensesteenweg in Leuven’: net tien jaar geleden maakte de toenmalige Werkplaats voor Architectuur (nu bureau voor architectuur & planning) samen met Fris in het landschap, een exemplarische
studie van de Tiensesteenweg en omgeving in opdracht van de stad Leuven. Eén van de aanbevelingen
van de studie was om de bewoners samen te brengen in een ‘interbellum-club’ (langs de steenweg staan
erg mooie modernistische villa’s en huizen uit die periode). Inmiddels houden de bewoners jaarlijks een
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buurtfeest. Naar aanleiding van de tiende verjaardag leidde Marc Martens de buurtbewoners rond langs
de Tiensesteenweg en over de Predikherenberg. Hij vertelde over het ontstaan van de steenweg en over
de geologische genese van de getuigenheuvels (Leuven, 2 september 2017).
- rondleiding van de dienst ruimtelijke planning van de provincie Vlaams-Brabant op begraafplaatsen van
de eerste wereldoorlog (Ieper, 28 september 2017)
- Lezing over Turnova naar aanleiding van de opening van de Cultuurcampus, en vraaggesprek met prof.
em. André Loeckx, voormalig voorzitter van de jury van de stadsvernieuwingsprojecten, (Turnhout, 21
oktober 2017)
2018
- ‘van publiek tot privaat, juridische onderbouwing van publiek toegankelijke private ruimte in Turnova’:
lezing voor de commissie VERO (verkeer en mobiliteit) van de stad Gent (Gent, 8 januari 2018).
- ‘Van Brepols tot Turnova’: les in de cyclus ‘Stads- en gebiedsontwikkeling: van project tot realisatie’
(postuniversitair centrum KU Leuven – Kulak) (Gent, 11 januari 2018).

6. publicaties

 MARTENS, Marc, ‘Over inspraak’, in KNOPS, Guido ed., Denkwerk om ruimte, vijf waarachtige verhalen,
Koning Boudewijnstichting, Brussel, 1986, pp. 146-149
 MARTENS, Marc, ‘Voorschriften en reglementen, hinder of impuls voor architecturale kwaliteit’, in
KNOPS, Guido et all., Kwaliteit van de ruimtelijke Omgeving, Koning Boudewijnstichting en TI K.VIV,
Brussel, 1987, pp. 259-268
 MARTENS, Marc, ‘Stedenbouwkundige voorschriften en reglementen’, in LOECKX, André et all., Wegwijs
Wonen, Davidsfonds, Leuven, 1993, pp. 132-137
 ONDERZOEKSGROEP STAD EN ARCHITECTUUR, ASRO K.U.LEUVEN; WERPLAATS VOOR ARCHITECTUUR, Onderzoek naar het omgaan met richtdichtheden, (ongepubliceerd onderzoek) in opdracht van de Vlaamse Gemeenschap, LIN, AROHM ARP, 1998
 MARTENS, Marc, Eerste RUP-nota, VRP, 2001
 MARTENS, Marc, Het RUP als intermediair, (ongepubliceerde eindverhandeling), KU-Leuven, GGS
ASRO, 2001
- ‘MARTENS, Marc, SCHREURS, Jan, ‘Research by Design as Quality Enhancement’, artikel voor het
AESOP congres 2005 in Wenen.
 Martens, Marc, VLOEBERGH, Guy, ‘Tussen droom en daad, over ruimtelijke uitvoeringsplannen’, in:
BORRET, Kristiaan. et all., Jaarboek stedenbouw en ruimtelijke planning 2002>2205,, VRP, Brussel,
2006, pp. 138-143
- MARTENS, Marc, ‘De participatieve planner’, in: DESMET, André et all., Handboek Samenlevingsopbouw
in Vlaanderen, Die Keure, Brugge, 2008, pp. 373-386
 MARTENS, Marc, ‘Van ontwerpend onderzoek tot stadsontwerp – de centrale rol van het ontwerp in de
ontwikkeling van Turnova (Turnhout)’, in: Loeckx, André et all, Stadsvernieuwingsprojecten in Vlaanderen, SUN, Amsterdam, 2009, pp. 164-175
 DEPARTEMENT RUIMTELIJKE ORDENING, WOONBELEID EN ONROEREND ERFGOED, ism CIBE
vzw, inhoudelijke voorbereiding Werkgroep Verkavelen RWO & MARTENS, Marc, Werkboek Kwaliteitsvol verkavelen, Afdeling Stedenbouwkundig Beleid en Onroerend Erfgoedbeleid, Brussel, 2008
 LOECKX, André; MARTENS, Marc, ‘Groepswoningbouw: een balans, een perspectief’, in: DE MEULDER, Bruno, et all, Wonen in Meervoud, Groepswoningbouw in Vlaanderen / 2000-2010, SUN, Amsterdam, 2009, pp. 20-30
 MARTENS, Marc, ‘Inspraakwoningen, Gullegem’, in: DE MEULDER, Bruno, et all, Wonen in Meervoud,
Groepswoningbouw in Vlaanderen / 2000-2010, SUN, Amsterdam, 2009, p. 40
 MARTENS, Marc, ‘De Woongroep, Kessel-Lo’, in: DE MEULDER, Bruno, et all, Wonen in Meervoud,
Groepswoningbouw in Vlaanderen / 2000-2010, SUN, Amsterdam, 2009, p. 41
 MARTENS, Marc, ‘Prinsenhof, Gent’, in: DE MEULDER, Bruno, et all, Wonen in Meervoud, Groepswoningbouw in Vlaanderen / 2000-2010, SUN, Amsterdam, 2009, p. 44
 LOECKX, André; MARTENS, Marc, ‘Labo Vespa’, in: VLAAMS ARCHITECTUURINSTITUUT, Architectuur in Vlaanderen, Jaarboek 2008-2009, VAi, Antwerpen, 2010, pp. 217-247
Marc Martens – cv

17

 MARTENS, Marc, ‘Tweewaters, een energiezuinige wijk in Leuven’, in: ruimte, vakblad van de Vlaamse
Vereniging voor Ruimte en Planning, jaargang 2 n. 7, themanummer ‘Planner, steek je nek uit’, 2010, pp.
50-54
 APOSTEL, Katrijn, ‘In gesprek met Marc Martens, procesbegeleider voor Turnova, in DE BRUYN, Joeri,
en VAN ACKER, Maarten, in: Turnhout 1212-2012, 800 jaar stad maken in de Kempen / BREPOLS PUBLISHERS, Turnhout, 2012, pp. 138-141
 MARTENS, Marc, ‘Het huis van de samenleving’, in: Iedereen Stadt, projectenboek 2012, AG STAN,
Antwerpen, 2012, pp. 179-207
 MARTENS, Marc, ‘Woonarmoede, een vergeten factor’, in: ruimte, vakblad van de Vlaamse Vereniging
voor Ruimte en Planning, jaargang 6 n. 21, themanummer ‘verkiezingen’, 2014, pp. 38-39
 MARTENS, Marc, ‘Kustland, terug naar de toekomst’, in: ruimte, vakblad van de Vlaamse Vereniging voor
Ruimte en Planning, jaargang 6 n. 22, themanummer ‘de zee’, 2014, pp. 38-47
 MARTENS, Marc (interview); Raymaekers Koen (tekst), ‘We zijn klein genoeg’; interview Marijn Rabaut
over het Marien Ruimtelijk Plan voor de Noordzee, in: ruimte, vakblad van de Vlaamse Vereniging voor
Ruimte en Planning, jaargang 6 n. 22, themanummer ‘de zee’, 2014, pp. 18-25
 MARTENS, Marc, ‘Opinie over Brussels Bouwmeester Olivier Bastin’, in: AERNOUTS, Nele et all, bMa,
man of thoughts, Brussel, 2014, pp. 101-102
 MARTENS MARC, ‘publiek-private samenwerking’, in: 100 Stemmen publiek-private samenwerking, een
uitgave van VLAAMS KENNISCENTRUM PPS, PMV en TEAM VLAAMS BOUWMEESTER, Brussel,
2014, stem 58
 MARTENS, Marc (interview); RAYMAEKERS, Koen (tekst), ‘Fragiel maar noodzakelijk – aan tafel met de
bouwmeesters van Brussel en Charleroi’, in: ruimte, vakblad van de Vlaamse Vereniging voor Ruimte en
Planning, jaargang 6 n. 24, themanummer ‘chez les voisins’, 2015, pp. 24-33
 VERMEULEN, Peter; MARTENS, Marc, ‘De vele gezichten van de woningmarkt’, in: ruimte, vakblad van
de Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning, jaargang 7, n. 25 themanummer ‘het nieuwe wonen,
2015, pp. 12-19
 MARTENS, Marc, ‘Leuven, open/gesloten stad?’, in: ruimte, vakblad van de Vlaamse Vereniging voor
Ruimte en Planning, jaargang 7, n. 25 themanummer ‘het nieuwe wonen’, 2015, pp. 30-33
 MARTENS, Marc (interview); RAYMAEKERS, Koen (tekst), ‘Vier zoekers in een stedenbouwkundig landschap’, in: ruimte, vakblad van de Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning, jaargang 6, n. 26 themanummer ‘school maken’, 2015, pp. 12-21
 MARTENS, Marc (interview en tekst), ‘Schoolgebouwen in Vlaanderen doorgelicht – knooppunten van
relaties’, in: ruimte, vakblad van de Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning, jaargang 6, n. 26 themanummer ‘school maken’, 2015, pp. 48-53
 MARTENS, Marc, ‘Verdreven naar het paradijs’, boekbespreking van ‘Camping Paradiso’ (Vervloesem,
Els; Van Dijck, Barbara; Plissart, Marie-Françoise – Public Space, Mechelen 2015) in: ruimte, vakblad
van de Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning, jaargang 8 n. 30, themanummer ‘toerisme en recreatie’, 2016, p. 83
 MARTENS, Marc, ‘Roadboek van een landschapsstudie – tussen Nieuwpoort en Diksmuide’, boekbespreking van ‘De polders mee-maken’ (Van Damme, Sylvie; Foré, Pieter – Garant, Antwerpen-Apeldoorn
2016) in: ruimte, vakblad van de Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning, jaargang 8 n. 31, themanummer ‘erfgoed’, 2016, p. 80
 MARTENS, Marc; VAN GEEL, Hendrik, ‘Engagez-vous’, in: ruimte, vakblad van de Vlaamse Vereniging
voor Ruimte en Planning, jaargang 8 n. 32, themanummer ‘participatie’, 2016, pp. 38-41
 MARTENS, Marc; VAN GEEL, Hendrik, ‘Ken uw klassiekers: Leonie Sandercock’, in: ruimte, vakblad van
de Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning, jaargang 8 n. 32, themanummer ‘participatie’, 2016, pp.
90-91
 MARTENS, Marc, ‘Drie provincies en een plan’, in: ruimte, vakblad van de Vlaamse Vereniging voor
Ruimte en Planning, jaargang 9, n. 33 themanummer ’20 jaar Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, 2017,
pp. 58-62
 MARTENS, Marc, ‘Ken uw klassiekers: Charles Vermeersch’, in: ruimte, vakblad van de Vlaamse Vereni-

18

bureau voor architectuur & planning, bv bvba






ging voor Ruimte en Planning, jaargang 9, n. 33 themanummer ’20 jaar Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, 2017, pp. 84-85
MARTENS, Marc, ‘Ruimtelijk beleid of ruimtelijke structuur’, in: de Ruimtenaar, een blog rond het gedachtengoed van Jef Vanreusel, 14 maart 2017 (https://de ruimtenaarwordpress.com/)
MARTENS, Marc, ‘De nood van verdichting’, blog op de website van vzw Oostende Werft, april 2017
(www.oostendewerft.be)
MARTENS, Marc, ‘De sleutelrol ligt bij de gemeenten’, interview met Vlaams minister van Energie Bart
Tommelein, in ruimte, vakblad van de Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning, jaargang 9, n. 35
themanummer ’Energie’, 2017, pp. 48-51
MARTENS, Marc, ‘Turnova, creatief omgaan met planningsinstrumenten’, in ruimte, vakblad van de
Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning, jaargang 9, n. 36 themanummer ’Planning & Pralktijk’,
2017, rubriek Thuis in de stad, pp. 4-5

Marc Martens – cv

19

