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VOORWOORD
Verkenning van de collectieve stad

Chloé Mercenier, Sasha-ULB

Tien jonge Luikenaars en Brusselaars gingen in juli 2019 op verkenning
in Montréal, Canada. De diverse groep deelde eenzelfde interesse: samen nadenken over de collectieve ontwikkeling van het stadsweefsel.
Deze publicatie is het resultaat van onze week vol ontmoetingen met
Canadese stadsmakers.
Gezamenlijke ontdekking
Dit project startte in oktober 2018 na een ontmoeting met een aantal jongeren uit
Quebec. Zij bezochten België om te bestuderen hoe burgers zich opnieuw de openbare ruimte kunnen toe-eigenen. De ontmoeting werd georganiseerd door het Bureau International de la Jeunesse (BIJ). Na die uitwisseling kriebelde het om een gelijkaardig project op te starten om samen Montréal te ontdekken. Al snel ontstond een
team van ontdekkers, die gebeten zijn door de opbouw van steden en ruimtelijke en
maatschappelijke uitdagingen. Onze profielen zijn divers (architect, adviseur voor
duurzame ontwikkeling, illustrator, socioloog, geograaf, onderzoeker, landschapsarchitect, stedenbouwkundige, projectverantwoordelijke, antropoloog, fotograaf, …),
net als onze achtergronden (BRAL, Periferia, UrbAgora, Comptoir des Ressources
Créatives, Pro Velo, Toestand, Atelier CUP en Sasha-ULB). Wat ons verbindt, is dat we
allemaal geëngageerde burgers zijn.
Zowel de diverse profielen binnen het team, als de vergelijking van projecten uit drie
steden, Montréal, Brussel en Luik, leverden een vruchtbare uitwisseling op. Dankzij
de confrontatie tussen verschillende contexten en standpunten verrijkten we onze
kennis en ontstond er niet alleen een band tussen elkaar onderling, maar ook met
de jongeren uit Québec.
Tijdens die collectieve ontdekkingsweek kwamen een aantal stedelijke uitdagingen
aan bod. Centraal stond telkens op welke manieren de actoren die de stad opbouwen en veranderen met elkaar omgaan (inwoners, artiesten, deskundigen, organisaties[1], verkozenen, ambtenaren, investeerders, …). We maakten kennis met methodes voor co-design en medebeheer van openbare ruimtes (La Pépinière, Les amis du
Champ des Possibles) en de tijdelijke bezetting van onbeheerde panden om het toekomstige gebruik ervan te definiëren (Entremise). We zagen de impact van de razendsnelle gentrificatie op Montréal: een reeks nieuwe luxecondo’s[2] dreigen artiesten
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en andere bewoners op termijn uit de wijk te dwingen (Atelier Créatifs Montréal). We
merkten spanningen gelinkt aan de tijdelijke privatisering van een openbare ruimte
voor events die een publiek aantrekken dat niet representatief is voor de wijk (Aire
Commune). We zagen hoe bewoners toenadering zoeken in een overleggroep (Table
de concertation) van de wijk Pointe-Saint-Charles die Opérations Populaires d’Aménagement[3] organiseren; enz.

Samen het stadsweefsel ontwikkelen via commons … maar
hoe werkt dat nu precies?!
De beweging van de commons krijgt steeds grotere belangstelling van een aantal actoren uit het maatschappelijk middenveld, soms ondersteund door bepaalde overheden. Bij commons gaat het om materiële (water, zaden, gronden, huisvesting, …)
en immateriële hulpbronnen (software, digitale gegevens, …) te produceren, beheren en delen op een meer gezamenlijke, toegankelijke en inclusieve manier[4]. De
verschillende initiatieven die voortspruiten uit die beweging, die niet duidelijk afgelijnd is, worden onder meer voorgesteld als alternatieven voor de neoliberale logica
die onze contreien en onze maatschappijen diepgaand beïnvloedt (steeds ongelijkere toegang tot hulpbronnen, privatiseringen, commercialisering van de ruimte, …).
Het begrip commons beslaat een brede waaier aan procedés en evolueert mettertijd. Hulpbronnen gedeeld beheren is niet nieuw (denk maar aan de middeleeuwse
gemeenschappelijke weidegronden), maar de hernieuwde interesse voor commons
is onder meer te danken aan het werk van de econome Elinor Ostrom. Zij definieert een ‘gemeenschappelijke hulpbron’ (common-pool resource)[5] als een gedeelde
hulpbron, beheerd door een gemeenschap volgens regels bepaald door die gemeenschap.
In het afgelopen decennium werd de term verruimd en niet enkel gebruikt in de
economische en juridische definitie van ‘gemeenschappelijke goederen’[6]. De term
kwam ook in de sociale wetenschappen aan bod: ‘gemeenschappelijk handelen’ en
het samen doen worden eerder op de voorgrond geplaatst in plaats van de hulpbron op zich te benadrukken[7]. Dardot en Laval benadrukken dat commons niet
toe-eigenbaar zijn en dat ze “beschouwd moeten worden als coactiviteit en niet als
medebeheer, mede-eigendom of medebezit”[8]. Commons worden niet alleen zo genoemd door hun aard, maar ook omdat ze geproduceerd, beschermd en opgeëist
worden. Een common kan ontstaan en verdwijnen, maar het is het beheer ervan
door een gemeenschap die hem kenmerken en doen voortbestaan. Die dimensie
gelinkt aan de procedés van commons wordt duidelijk weerspiegeld in het Engelse
begrip commoning[9]. Deze nieuwe definitie van het concept komt al snel centraal
te staan in de strijd van anti-kapitalisten (andersglobalisten, socialisten, ecologen)
dankzij zijn politieke dimensie. De bewegingen gebruiken het concept van commons
om “een nieuwe ‘gemeenschappelijke’ en democratische beheersvorm die redelijker,
duurzamer en eerlijker is te eisen voor gemeenschappelijke bronnen”[10], die tot
dan beheerd worden door de privésector of de overheid.

De stedelijke commons, hulpbronnen ter discussie
Onder de noemer commons vallen steeds meer verschillende soorten (natuurlijke,
virtuele, sociale, … commons), waarbij recent ook de categorie stedelijke commons
opdook, van het Engels urban commons[11]. Stedelijke commons worden niet alleen
gekenmerkt door hun verankering in een stedelijke omgeving die duidelijk afgelijnd
zou zijn. Ze bestaan vooral uit een hele reeks heterogene en veranderlijke collectie-
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ven die werken rond hulpbronnen waarover blijvend onderhandeld wordt[12]. Ze
eisen onder meer een autonome ruimte die niet in de greep is van de overheid en
de markt.
De stedelijke commons beslaan dus diverse thematieken (huisvesting, mobiliteit,
waterbeheer, stadslandbouw, …), komen in verschillende vormen voor (deeltuinen,
gratis mapping, woningcoöperatie, tijdelijke bezetting, derde plaats, lokale munt, …)
en experimenteren met nieuwe werkwijzen (procedé voor co-design, medebeheer,
burgervergaderingen, …). Dit was ook de insteek van ons bezoek aan Montréal. We
wilden de definitie van commons niet beperken, maar hadden een gedeelde interesse om de rijke diversiteit aan procedés, initiatieven én mensen te ontmoeten die het
stadsweefsel vormgeven.

[1] De termen ‘organisme à but non lucratif’ (OBNL) en ‘organisme sans but lucratif’ (OSBL)
uit Quebec zijn equivalent en verwijzen naar ‘verenigingen zonder winstoogmerk’ (vzw’s) in
België.
[2] Een ‘condo’ (afkorting van ‘condominium’) staat in Quebec voor een appartement in een
gebouw in mede-eigendom.
[3] Voor meer informatie, zie hoofdstuk 1, rencontre : Table du quartier Pointe-Saint-Charles
- Action Gardien.
[4] Brossaud C., Fiori S. & Simay P. (2019). Les communs urbains : nouveau droit de cité ? Métropolitiques.
[5] Ostrom E. (1990). Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action. Cambridge-New York: Cambridge University Press.
[6] In de jaren ‘70 delen economen de goederen in naargelang hun mate van rivaliteit en exclusiviteit. Ze voegen twee categorieën toe aan de ‘privégoederen’ (exclusief en rivaliserend, bv.:
kledingstuk) en ‘openbare goederen’ (niet-exclusief en niet-rivaliserend, bv.: de luchtkwaliteit),
namelijk ‘clubgoederen’ (exclusief en niet-rivaliserend, bv.: autosnelweg met tolheffing) en ‘gemeenschappelijke goederen’ (niet-exclusief en rivaliserend, bv.: visserijzone).
[7] Brossaud C., Fiori S. & Simay P. (2019). Les communs urbains : nouveau droit de cité ? Métropolitiques.
[8] Dardot P. & Laval C. (2014). op. cit. p. 48.
[9] Bollier D. & Helfrich S. (2015). Patterns of Commoning.
[10] Dardot P. & Laval C. (2014). op. cit. p 97.
[11] Borch C. & Kornberger M. (2015). Urban commons : Rethinking the city. New York : Routeledge.
Dellenbaugh M., Kip M., Bienok M., Müller A. K. & Schwegmann M. (2015). Urban Commons:
Moving Beyond State and Market. Gütersloh : Bauverlag ; Basel : Birkhäuser.
[12] Eynaud L. (2019). De quoi les communs urbains sont-ils le nom ? Métropolitiques.
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À la rencontre
des projets
de Montréal
Op deze kaart vind je de initiatieven die we bezochten.
Je vindt dit ook terug op de webpagina.
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Les Amis du Champs des
Possibles - Kelly Vu
ORGANISATIE Les Amis du Champ des Possibles is een
innovatief gemeenschapsproject met 400 leden. Ze
beheren een braakliggend terrein vanuit sociaalecologisch oogpunt en doopten het om tot Le Champ
des Possibles. Daarmee zorgen ze voor het behoud
van een stuk wildernis in het hart van Montréal. De
uitdaging is om mensen uit de buurt in contact te
brengen met de natuur zonder die natuur compleet
te verstoren. Daarbij zoeken ze steeds naar de juiste
synergie tussen mens als gebruiker van de ruimte
en de natuur. Respect voor de (ongeplande) natuur,
artistieke interventies en het behoud van het industriële erfgoed (overblijfselen van een verloren
gegaan spoorwegdepot), zijn de pijlers van hun werking. Daarbij wordt de pedagogische aanpak niet
geschuwd (wandelingen rond kruidengeneeskunde,
insecten observeren met kinderen, …)

PROJECT Le Champ des Possibles is een voormalig braakliggend terrein van ongeveer een hectare in de oostelijke sector van Mile End. Er waren plannen voor een parking maar dankzij hun
protest en een politieke machtswissel werd het
terrein beschermd. Zo kwam er een akkoord
tussen de gemeente en de gemeenschap om
de groene ruimte te behouden. Voor Les Amis
du Champs des Possibles blijft het belangrijk dat
er zo min mogelijk wordt ingegrepen om het
groene, stille en wilde karakter van de plek zo
veel mogelijk te behouden. De stad droomt er
ondertussen echter van een echt park aan te
leggen. Hoe de toekomst van Le Champ des Possibles er precies uitziet is niet zeker, afwachten
dus!

“

Het is een manier
om te strijden tegen
conventionele, geplande
ruimtes. Het is een plek
die veel mensen, insecten
en planten met elkaar
verbindt. Het gaat erom dat
we ruimtes als kneedbaar
zien, die we met iedereen
kunnen delen. De centrale
vraag in onze discussies is:
Wat willen we voor onze
stad?”
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Aire Commune Marie-Pier Tessier de
l’Étoile
ASSOCIATION Ilot 84 est l’Organisme à But Non Lucratif à l’initiative du projet Aire Commune. Grâce à
une équipe de 5 professionnel.le.s de l‘événementiel et un conseil d’administration indépendant,
tous les moyens sont mis en oeuvre pour revitaliser
les espaces urbains par le biais de projets culturels,
professionnels et artistiques et ainsi parvenir à faire
de la ville un territoire effervescent et portée par
les dynamiques de lieux communs qui sortent de
l’ordinaire.

PROJET Aire Commune est le premier espace
de coworking en plein air du Canada. Grâce
à des conteneurs transformés en salles de
réunion avec des mini-projecteurs, wifi gratuit, tables de travail avec prises électriques,
café, bar et restaurant, l’association veut révolutionner la vision et la pratique du travail
en plein cœur du quartier du Mile End. Ouvert durant toute la période estivale (de la
mi-mai à la mi-septembre 2018), l’espace accueille également des événements culturels
visant à rassembler les citoyen.ne.s et créer
des liens entre les entreprises et entrepreneurs.euses de Montréal.
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“

À long terme, c’est
comment on peut passer
de ce qu’on aura appris de
l’éphémère pour proposer
des nouveaux lieux
permanents, de nouveaux
types d’espaces publics
extérieurs.”
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Table de quartier
Pointe-Saint-Charles
- Jocelyne Bernier en
Natache Alexandroff
ORGANISATIE De Tables des quartiers zijn wijkorganisaties die zich als doel stellen de levensomstandigheden van de bevolking te verbeteren. Het zijn
lokale aanspreekpunten voor intersectoraal en
multi-netwerk-overleg. Dit betekent dat ze zoveel
mogelijk actoren uit de wijk samenbrengen: maatschappelijke organisaties, universiteiten, de culturele gemeenschap, het bedrijfsleven en de burgers.
De verschillende actoren bepalen het portret van de
wijk en organiseren raadplegingen met de buurt om
zich op de hoogte te stellen van de lokale belangen.

PROJECT Sinds 1981 brengt de Table de concertation communautaire du quartier Pointe-SaintCharles buurtbewoners bij elkaar. Door middel
van overleg, collectieve actie en mobilisatie van
de burgers stellen ze de lokale bevolking beter in staat om hun levensomstandigheden te
verbeteren. Ze gaan van deur tot deur, organiseren lokale forums en nemen enquêtes af om
gegevens te verzamelen. Op basis van de verzamelde gegevens bepalen ze prioritaire acties
(huisvesting, stedenbouw, voedselzekerheid,
milieu, mobiliteit, …), die ze verder uitspitten in
werkgroepen. Het is de buurt die actie onderneemt en met voorstellen naar de lokale overheid stapt.

“

Als we het niet eens zijn
met de keuzes, verwijzen
we mensen naar openbare
forums. We strijden,
maar bovenal creëren
we allianties. Er is altijd
behoefte aan sterkere
verbindingen tussen
netwerken. Je moet piano
spelen met meerdere
noten tegelijk.”
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Les Projets Éphémères
du campus mille Lauren Gauthier
ASSOCIATION Le projet est mis en place dans l’ancienne gare de triage, aujourd’hui en pleine rénovation pour devenir le campus MIL de l’Université
de Montréal. Situé au centre de l’île de Montréal et
au croisement de quatre arrondissements, le MIL,
de son nom qui évoque le “milieu”, est un campus
urbain intégré qui joue le rôle de modèle dans les
domaines du développement durable et de l’ouverture du campus sur la ville. C’est par ailleurs en abolissant les frontières entre l’Université et le reste du
territoire et en multipliant les points de passages et
de jonction vers et avec les quartiers environnants
que les Projets Éphémères ont été rendus possibles.
Encore en chantier, le campus représente le plus
grand chantier universitaire du pays et affiche des
objectifs clairs en matière d’inclusivité et d’innovation sur le site.

PROJET Véritable innovation en plein cœur
des pavillons du campus de l’Université de
Montréal, les Projets Ephémères constituent
une programmation culturelle, sociale, communautaire et scientifique proposée aux
citoyen.ne.s vivant aux abords du chantier.
L’espace inutilisé durant les travaux est alors
investi et on peut, chaque semaine, y retrouver des activités autour de l’agriculture
urbaine principalement mais également sur
l’aménagement des villes et sur la qualité de
vie en général. Devenu au fil des semaines
un lieu d’apprentissage et d’éducation pour
les résident.e.s de tous âges, les différents
projets qui y sont menés temporairement
permettent de transformer la ville durablement.
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“

Il est important de se
rappeler que la Ville
reste toujours au service
des citoyens et non le
contraire. Ce n’est pas un
combat qu’on doit porter,
ce n’est pas une dualité,
mais plutôt un projet
collectif. ”
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Ateliers Créatifs
Montréal - Mélanie
Courtois en Linda
Gallot
ORGANISATIE Ateliers Créatifs Montréal (ACM), opgericht in 2007, ontstond uit de gezamenlijke wens
van de culturele gemeenschap en lokale actoren om
de uittocht van kunstenaars uit de centrale wijken
van Montréal tegen te gaan. ACM is een vereniging
zonder winstoogmerk met als doel oude industriële
gebouwen coöperatief te beheren en ze te transformeren in ateliers voor kunstenaars. Momenteel beheert ACM ongeveer 400.000 vierkante meter aan
werkplaatsen in verschillende gebouwen doorheen
de stad. Ze hanteren een langetermijnvisie van permanente aard. Afhankelijk van hun middelen kunnen de kunstenaars er aan een lage prijs huren of
kunnen ze meer betalen om het collectief te steunen.

PROJECT ‘Pied Carré’ is een immens gebouw
in Mile End, de kunstenaarsbuurt van Montréal. De in het gebouw aanwezige kunstenaars mobiliseerden zich in 2009 om
het gebouw uit handen te houden van een
machtige vastgoedeigenaar die er een goede investering in zag. De vastgoedspeculatie
in de wijk zorgde namelijk al voor een waardeverhoging van 8 naar 30 miljoen dollar in
twee jaar tijd. In 2012 bereikten ze, met de
steun van de overheid en ACM, een akkoord
waardoor ze konden blijven. De overeenkomst stelt - tegen een vaste prijs - vier verdiepingen ter beschikking voor kunstenaars
en makers. Wat 400 blije kunstenaars/makers oplevert.

“

Hoe kunnen we een
plek voor kunstenaars
behouden in een buurt
met exploderende
huurprijzen? Wij zijn er
om hen te steunen, want
de relatie kunstenaareigenaar is als David tegen
Goliath.”
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Entremise - Philemon
Gravel
ASSOCIATION Entremise en quelques mots c’est
“connecter des espaces sans personne à des personnes sans espace”. Organisme sans but lucratif,
Entremise facilite les usages temporaires et transitoires dans les bâtiments vacants afin d’optimiser et
valoriser les espaces au service des biens communs.
Les trois fondateurs ont débuté l’aventure en remportant un concours pour rendre Montréal plus durable grâce à leur évent “Montréal transitoire”. Actuellement, six personnes sont actives dans l’équipe
et militent au quotidien pour installer dans des sites
à l’abandon des activités et occupations transitoires
qui permettront, par la suite, d’influencer le projet
définitif.

PROJET Le projet Young - Laboratoire transitoire constitue le premier projet pilote
d’usage transitoire d’un bâtiment vacant
mené par Entremise. Pendant 22 mois, une
vingtaine d’organismes culturels et communautaires, d’artistes et d’entrepreneurs.
euses sociaux.ales ainsi que les studios de
la MIS (Maison de l’Innovation Sociale) et le
programme Ville d’Avenir vont cohabiter au
sein du bâtiment municipal industriel du
Quartier de l’Innovation à Griffintown. Véritable fourmilière qui s’étend sur 2000 m²,
c’est aujourd’hui un immense open space
occupé par des organismes de tous les horizons (social, immobilier, art, culture, environnement, construction…) qui dynamise le
quartier et toute la ville!

“

Aujourd’hui, les personnes,
les usagers, n’ont pas
leur place dans les
développements
immobiliers classiques
[...] Avec l’occupation
transitoire, on peut
regrouper 50 acteurs,
leur donner accès à
ce processus et créer
ensemble un projet
adapté. ”

foto: © M.Tamm
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La Pépinière Elora Vix
ORGANISATIE La Pépinière | Espaces Collectifs vzw
wil gemeenschappen doen herleven en steden
meer participatief ontwikkelen. Om dat te bereiken,
ondersteunen ze de creatie en het beheer van publieke ruimten die ontworpen zijn als ontmoetingsplaatsen. Zo dragen ze bij aan het menselijker, groener en participatiever maken van steden. Ontstaan
uit de overtuiging dat collectieve betrokkenheid de
kracht heeft om lokale gemeenschappen te versterken, streven zij ernaar om het sociale isolement te
doorbreken en een meer inclusieve, rechtvaardige
en veerkrachtige samenleving op te bouwen.

PROJECT Onder impuls van de organisatie La
Pépinière I Espaces Collectifs en met de steun van
het gemeentelijk district Ville Marie ontstond
het participatief stadsontwikkelingsproject Le
Village au Pied-du-Courant (2003). Het maakt
deel uit van ‘La Promenade au Pied-du-Courant ’,
een project dat de één kilometer lange oeverpromenade langs de St. Lawrence rivier ontwikkelt. Het omvat een bebost park en een
braakliggend terrein. De gemeenschap organiseert er een café/buvette, speeltuinen, een
strand, ruimte voor activiteiten en een rijk cultureel programma dat elk jaar opnieuw met de
bewoners en geïnteresseerden wordt vormgegeven. Al deze initiatieven dragen bij tot een betere toegankelijkheid van de St. Lawrence rivier.
Daarbij positioneert het de gemeente Ville-Marie als een wijk die hoop en de lokale bevolking
ondersteunt.

“

Met de steun van andere
initiatieven ontwikkelt
Le Village au Pied-duCourant een collectieve
visie op de oevers langs
de St. Lawrence rivier.
Die gedragen visie staat
symbool voor het recht
op de stad en bevestigt
het vermogen van de
bewoners om gezamenlijk
de toekomst van hun
leefomgeving vorm te
geven”
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échoFab Monique Chartrand
ASSOCIATION Communautique est une organisation québécoise militant pour l’appropriation sociale et citoyenne des technologies de l’information
et de la communication en milieu communautaire.
Depuis 20 ans, l’association mène des activités de
recherche et développement et offre des services
en innovation et pratiques des biens communs. À
travers les notions d’émancipation, d’épanouissement et d’engagement, Communautique s’ancre
dans la vie de la communauté québécoise en favorisant l’émergence de collaborations entre les
usager.e.s ainsi que le partage de connaissances.
Pionnière dans le développement des Living Labs,
c’est grâce à l’association Communautique que le
premier Fab Lab a été ouvert au Canada et que le
réseau Fab Labs Québec a vu le jour.

PROJET échoFab se définit comme un ‘prototype d’atelier numérique communautaire de
quartier’. Au quotidien, i.elles explorent et
expérimentent sous divers prismes la fabrication numérique. La notion de communauté est également une approche primordial
de la transition numérique : la fabrication
numérique est à l’aube de son expansion à
travers nos sociétés et, dans le futur, les villages seront dotés de laboratoires (à l’image
des FabLabs) qui répondront aux besoins
de créativité des habitant.e.s. Le Fablab est
aussi impliqué dans l’écosystème des Fablabs pour que Montréal puisse devenir un
Fab City.
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“

Ici, dans le Haut District Central,
on retrouve encore de nos jours
le manufacturier traditionnel
(métal, plastique, électronique
ou textile) et le nouveau
manufacturier (technologies,
design, urbanisme, production
à la demande). Il y a une
effervescence dans ce
quartier, on trouve que tous les
ingrédients sont réunis pour
expérimenter le prototype
de Fab City au cours des
prochaines années à Montréal”
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FRAPRU - Emily Joly
ORGANISATIE FRAPRU staat voor Front d’Action
Populaire en Réaménagement Urbain. Het is een gemeenschapsgerichte organisatie die zich focust op
huisvestingsrechten en armoedebestrijding. Ze is
al veertig jaar actief in heel Canada en heeft een
groot draagvlak in Quebec. Ze voeren politieke actie, organiseren demonstraties, publiceren artikelen en vechten tegen het lobbywerk van de grote
privé-ontwikkelaars. Door hun acties oefenen ze
druk uit op politici én privé-ontwikkelaars. Zo organiseerden ze dit jaar een 525km lange wandeling
tussen Ottawa en Quebec City om het bewustzijn
rond de huisvestingsproblematiek buiten de grote
steden te vergroten.

PROJECT FRAPRU heeft haar kantoor in het
Espace et Habitat Fullum. Dat is een voormalig
klooster van de Zusters van de Voorzienigheid
maar FRAPRU toverde het om tot een multifunctionele ruimte. Er zijn nu woningen voor senioren die nog goed ter been zijn, kamers voor
hulpbehoevende bejaarden, kantoren voor actoren uit de sociale economie en een eetzaal
die toegankelijk is voor iedereen, zowel voor
huurders als bezoekers. Dit project is een goed
voorbeeld van het soort huisvestingsoplossingen waar FRAPRU voor strijdt.

“

Huisvesting is een recht,
geen consumptiegoed.
Het is een vereiste om de
gezondheid, de privacy
en de economische
stabiliteit voor iedereen te
waarborgen.”
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Centre d’écologie
urbaine de Montréal Isabelle Gaudette
ASSOCIATION Le Centre d’écologie urbaine de
Montréal est un organisme sans but lucratif créé
par des citoyen.ne.s engagé.e.s et soucieux.ses de
transformer leur communauté. En conjuguant les
savoirs citoyens et professionnels et en proposant
des solutions d’aménagement durable pour des
villes à échelle humaine, le CEUM considère l’espace
public comme un terrain de jeu où il est possible
d’imaginer et de mettre en place des pratiques et
des politiques urbaines inclusives, écologiques et
démocratiques. En stimulant la participation citoyenne, le centre réalise chaque année depuis
1996 des projets ancrés dans le territoire local et se
veut être un lieu de convergence et de rayonnement
pour les organismes et les actions qui transforment
durablement l’espace public.

PROJET Chaque année, le Centre d’écologie
urbaine de Montréal intervient sur plusieurs
scènes. Actuellement, divers projets se croisent
et se complètent pour faire de Montréal une
ville plus durable, inclusive et engagée. L’aménagement de l’espace public est toujours une
priorité et c’est à travers des projets tels que le
réseau Quartiers Verts (conception de quartiers
vivants grâce à un aménagement urbain sécuritaire et accueillant) ou encore le projet Ruelles
Bleues-Vertes (expérimentation d’adaptation
urbaine aux changements climatiques) que le
CEUM participe à la transformation inclusive,
participative et durable de l’espace public montréalais.
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“

L’espace public est
comme un terrain de
jeu où il est possible
d’imaginer et de mettre
en place des pratiques et
des politiques urbaines
inclusives, écologiques et
démocratiques. ”

Fabriquer la ville - BRAL

Sensorica - Tiberius
Brastaviceanu
ORGANISATIE Sensorica is een niet-geregistreerde vereniging die als open-bedrijf functioneert. Dit houdt in
dat, op basis van speciale sociale contracten, mensen
samenwerken aan projecten die resulteren in een concreet product. Dit product kan verschillende vormen
aannemen: een tool, een object, software, de mogelijkheden zijn eindeloos. Het collectief dat het product
co-creëerde is ook eigenaar en kan het op de markt
brengen of de plannen open source aanbieden. De plek
waar het prototype van het product geproduceerd is,
is een soort Fablab of werkplaats. Deze werkplaats is
toegankelijk voor leden van het Sensorica-netwerk. Zo
worden zowel de fysieke plek als de productie en het
eindproduct collectief. Dit is wat Sensorica collaboratief ondernemerschap noemt: op weg naar een nieuwe
economie.

PROJECT Het project LEVOICE in Verdun is een project
waarbij Sensorica de kans krijgt om een systeem van
vijf werkplaatsen of Fablabs op te richten in een wijk
in Zuid-Montréal. Elk Fablab heeft zijn eigen functie,
is verbonden met de andere Fablabs en draagt bij aan
het lokale ecosysteem. De overheid geeft financiële
steun, maar stuurt het project niet.

“

Sensorica werkt volgens
het peer2peer-principe.
Autonome individuen
werken samen aan
een project dat hen
interesseert en volgens
regels die ze zelf samen
bepalen. Er is dus geen
contract zoals in een
klassiek bedrijf.”
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Gestion en commun oui,
mais concrètement ?
Arnaud Bilande, Periferia

“
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On retrouve ici les principes qui, selon
nous, devraient guider les communs :
s’ancrer dans un territoire et permettre
le croisement des communautés
afin de garantir que l’accès aux
ressources et les décisions soient le
plus largement partagées dans une
perspective de démocratisation et
de réduction des inégalités”

A Montréal, comme partout ailleurs en Europe, de
nombreux.ses acteurs.rices revendiquent une filiation au concept des communs (commons en anglais). Entre collectif anarchiste, comité de citoyen.
nes ou start-up spécialisée dans l’évènementiel,
les façons d’envisager et de mettre en pratique
les principes des communs varient pourtant fortement. Que ce soit à travers des projets de réappropriation de friches, de bâtiments inoccupés ou
la mise à disposition d’espaces collectifs, chacun.e
tente de traduire des principes en expérimentant
différents modèles et formes. A travers cet article,
nous avons voulu revenir sur quelques éléments qui
nous semblaient importants à prendre en compte
lorsqu’on regarde ce qui fait commun. Tout en étant
très clair.e sur le côté imparfait et incomplet d’un tel
exercice, nous avons le souhait de tirer quelques fils
qu’il conviendrait de pouvoir prolonger…
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Un concept relativement flou
Pour identifier des communs, nous pouvons faire référence à trois éléments constitutifs : une ressource
(une chose tangible ou intangible), une communauté
et une pratique de faire en commun qui établit des
règles d’accès et de partage (commoning).[1] Cette
définition reprise de l’article « Les communs » de Daniel Festa et qui fait actuellement consensus laisse
un champ relativement large aux interprétations.
Néanmoins, on pourrait encore ajouter que « (…)
penser les communs ne peut se faire qu’en relation avec les tentatives, les formes et les succès ou
échecs des nouvelles enclosures, qui organisent la
privatisation de ce qui était auparavant utilisé par
tous. »[2] comme le souligne Hervé Le Crosnier dans
un article consacré à Elinor Ostrom et les communs.
Ces éléments nous permettent d’avoir une première
grille de lecture et d’analyse des projets découverts
à Montréal au regard du principe des communs.
L’analyse nous montre différents types de ressources, gérées par des communautés composées
de profils de personnes variés et avec différentes
pratiques de gestion collective. Nous les analysons
sans prétendre les qualifiés de communs mais en
tentant d’analyser ce qui tend à “faire commun”.

•

Entremise occupe un bâtiment appartenant à la
Ville de Montréal. Les occupant.es doivent s’acquitter des charges.

•

Le Collectif 7 à nous est propriétaire du Bâtiment 7 qu’il co-gère avec les autres occupant.
es. La plupart des espaces sont en accès libre et
gratuits, certains sont payants.

•

Les Ateliers Créatifs sont propriétaires de plusieurs bâtiments destinés aux artistes – Accès
payant sur base d’une candidature.

•

Le Centre d’Ecologie Urbaine occupe un bâtiment appartenant à une coopérative immobilière. Pas d’accès grand public.

Au-delà de ces ressources, on pourrait aussi analyser d’autres ressources moins tangibles, telles que
les savoirs-faire, compétences…

Des communautés
Quelles sont les communautés qui gèrent et utilisent
les ressources? Quels sont les publics qui profitent
de ces ressources ?

“

Des ressources mises en commun
et leurs accès
Pour beaucoup de collectifs et associations que
nous avons visités, les ressources sont principalement constituées d’espaces extérieurs (friches) ou
intérieurs (bâtiments). Il nous semble ici utile de
distinguer deux types de ressources. Celles dont les
collectifs disposent pleinement et celles mises à disposition par un tiers (privé ou public) ainsi que de
pouvoir identifier l’accès à ces ressources.
Les Ami.es du Champs des Possibles gèrent une
friche d’environ 9.000 m2 appartenant à la Ville de
Montréal (anciennement au chemin de fer Canadien)
en accès libre et gratuit
Le campus du MIL se situe sur une friche industrielle
d’environ 4.000 m2 appartenant à l’Université de
Montréal en accès libre et gratuit pour les usager.es.
•

Aire Commune gère plusieurs sites appartenant
à la Ville de Montréal en accès libre et gratuit.

On touche ici un point crucial qui est de
savoir si les lieux renforcent la communauté locale ou ont pour effet d’exclure
certains publics au détriment d’autres
populations

Difficile de répondre à ces questions vu le temps imparti dont nous disposions. Néanmoins, nous pouvons faire des premières distinctions entre :
•

Les personnes impliquées dans la gestion au
quotidien : on retrouve généralement une dizaine
de personnes, réunies au sein d’un Conseil d’administration et l’équipe de bénévoles et/ou d’employé.es qui s’occupent des tâches quotidiennes.

•

Les occupant.es des lieux mis à disposition: associations de quartier, artistes, artisan.es, entrepreneurs.euses…

•

Les usager.es qui fréquentent les lieux ainsi que
les différentes activités

Il va sans dire que chaque lieu a plusieurs « publics»
et que ceux-ci varient fortement en fonction des
activités et aires géographiques. Certains sont plus
attentifs à permettre aux différentes communautés
de se rencontrer afin d’éviter des situations d’exclu-
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sion. D’autres visent explicitement un certain type
de public et participent d’une certaine manière à
des phénomènes de gentrification. On touche ici un
point crucial qui est de savoir si les lieux renforcent
la communauté locale ou ont pour effet d’exclure
certains publics au détriment d’autres populations…. Sans donner de réponse, cette question est
revenue presque à chacune de nos rencontres.

Quels liens avec les pouvoirs
publics et le secteur privé ?
Au-delà des communautés d’utilisateurs.rices ou
« d’occup’acteurs.rices », il est utile de s’intéresser
aux relations entretenues avec les pouvoirs publics et le secteur privé. Nous avons pu observer
des positions très différentes, entre collaborations
étroites et opposition farouche.
Là où Entremise ou Aire Commune travaillent main
dans la main avec la Ville de Montréal pour les aider à gérer les bâtiments vides ou des friches,
le Collectif 7 à nous qui gère le Bâtiment 7 n’a, à
notre connaissance, aucun lien direct avec des
pouvoirs publics - même si cela n’empêche pas certains membres d’avoir des contacts avec des élu.
es lorsqu’il s’agit de mener des combats contre…
des promoteurs.euses ![3] Le Champ des Possibles
appartient quant à lui à la Ville qui le co-gère avec
le collectif citoyen Les Ami.es du Champ des Possibles.
En ce qui concerne le secteur privé, seule Aire
Commune affiche clairement un lien avec les entreprises présentes aux alentours du site (entre autres
Microsoft). Entremise a été approché pour travailler sur un site appartenant à un promoteur mais se
montre prudent dans cette approche.

Des pratiques
Après avoir lancé, ce slogan/rêve, de Fabrique d’autonomie collective qui coiffe le site internet du B7, il
faut désormais l’articuler à partir de la réalité quotidienne. Indiquant l’idée même d’un processus en
marche, cette transformation en cours ne se fixe pas
une fin prévisible. Parce qu’on ne peut jamais proclamer une parfaite maîtrise dans le rapport à soi,
aux autres et au monde. Donc, cela signifie un processus de construction/transformation incessant de
la forme d’organisation collective et de sa gestion
interne, de la transformation même des individus
(l’autonomie collective n’est possible qu’avec des

22

individus autonomes affirmait Castoriadis) de l’écosystème ainsi que des rapports/liens du B7 à la communauté locale (la construction du politique). Bref,
l’épanouissement du pouvoir de faire, individuel et
collectif ou l’art de faire par nous-mêmes.[4]
Cette citation reprise de l’article « Autonomie et
lutte à l’embourgeoisement au Bâtiment 7 » évoque
très justement la difficulté à traduire et faire vivre
au jour le jour les pratiques des communs. Si dans
la majorité des cas, on retrouve des formes assez «
classiques » d’organisation – une association composée d’un conseil d’administration et d’une assemblée-, dans les faits, nous avons pu constater
que les pratiques sur le terrain varient fortement.

“

En ce sens, les communs doivent pouvoir se définir en dehors des sphères
capitalistes et offrir de réelles alternatives.

Dans certains cas, la ressource et les utilisateurs.
rices sont utilisé.es comme un moyen de dégager
des revenus sans que soit mise en place une véritable gestion partagée. D’autres se situent dans un
entre-deux, alliant une approche de type entrepreneur avec des dimensions plus participatives dans
la gestion. Dans d’autres cas, des espaces sont mis
expressément en place pour assurer une gestion
plus partagée comme pour le campus du MIL, où un
comité est en charge du suivi du projet et regroupe
deux membres de l’Université et cinq membres externes. Au Champ des Possibles, on retrouve une
logique plus horizontale avec un travail bénévole et
une approche davantage organique : des interventions lorsque nécessaire mais une grande place est
laissé au spontané. Enfin, le Bâtiment 7 est géré par
une association avec des personnes employées et
des bénévoles qui fonctionnent selon les principes
de l’autogestion, c’est-à-dire par cercles et sans hiérarchie.

Quel(s) commun(s) ?!
S’il est trop tôt pour tirer des grandes conclusions,
nous avons été largement inspiré.es par la rencontre avec la Table de quartier de Pointe SaintCharles “Action-Gardien” qui a participé activement
à sauver le Bâtiment 7. Le succès de ce projet tient
en plusieurs ingrédients dont la capacité à s’allier
entre acteurs.rices d’un même territoire pour défendre une vision commune pour un quartier et
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anticiper les problématiques à venir. On retrouve
ici les principes qui, selon nous, devraient guider
les communs : s’ancrer dans un territoire, permettre le croisement des communautés et garantir que l’accès aux ressources et les décisions sur
ces ressources soient le plus largement partagées
dans une perspective de démocratisation et de réduction des inégalités. En ce sens, les communs
doivent pouvoir se définir en dehors des sphères
capitalistes et offrir de réelles alternatives. Sans
quoi, ils ne sauront le faire valoir que d’une prochaine ‘commons-washing’.

La Revue, 2012/3 (n° 64), p. 193-198. URL : https://www.
cairn.info/revue-hermes-la-revue-2012-3-page-193.htm
[3] A ce titre, nous vous conseillons vivement de lire le
livre « Bâtiment 7 : Victoire populaire à Pointe-SaintCharles », La pointe libertaire, Les Editions Ecosociété,
2013
[4] Extrait de l’article « Autonomie et lutte à l’embourgeoisement au Bâtiment 7 » Par Marchy - 17 septembre 2018
http://www.lapointelibertaire.org/?p=1721

[1] Daniela Festa (avec la contribution de Mélanie Dulong
de Rosnay et Diego Miralles Buil), « Les communs », Géoconfluences, juin 2018.
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/a-la-une/notion-a-la-une/communs
[2] Le Crosnier Hervé, « Elinor Ostrom. L’inventivité sociale
et la logique du partage au cœur des communs », Hermès,
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Een terrein als common.
Twee buren in gesprek
Pavel Kunysz, urbAgora

Le Champ des Possibles en Aire Commune:
twee initiatieven, slechts gescheiden door
een dun metalen hek. Ze buigen zich elk op
hun manier over de stedelijke commons. De
eerste is een burgerinitiatief voor het behoud
van een uitgestrekt braakliggend terrein
om de biodiversiteit en (semi)clandestiene
levens die er zijn ontstaan te bewaren. De
tweede wil het aanpalende terrein tijdelijk,
maar op regelmatige basis bezetten om het
terug te geven aan de wijk Saint-Viateur Est
en voornamelijk aan de vele werknemers die
er sinds kort werken in de jonge start-ups uit
de digitale sector.
Twee uiteenlopende visies dus om gezamenlijk voor
en via de bewoners het stadsweefsel te ontwikkelen
op eenzelfde plaats. Hun doelstellingen, werkwijzen
en snelheden zijn niet alleen verschillend, maar botsen soms ook. Hoe kun je immers de noodzakelijke traagheid van een project dat oog heeft voor de
aanwezige natuur verzoenen met de onverbiddelijke
snelheid van het moderne leven? Ook vraagstukken
rond de financiering van acties en het doelpubliek dat
moet bijdragen aan de site worden anders aangepakt.
Terwijl de ene enkel gebruikmaakt van overheidsfinanciering en schenkingen, probeert de andere daaraan net te ontsnappen en autonoom te werken via de
verkoop van (alcoholische) drankjes.
Door op die manier te moeten samenleven, ontstaan
er al eens (onoplosbare) conflicten, maar dankzij
overleg en wederzijds begrip verloopt alles goed. Dat
bevestigen Marie-Pierre, directrice van Aire Commune
(AC), en Kelly, coördinatrice van Amis du Champ des
Possibles (CDP). Uit het overleg blijkt soms de steun
- of weerstand - van de overheid, die minder verschillend is voor beide initiatieven dan gedacht.

Hoe dragen jullie bij aan het stadsweefsel van de
stad Montreal?
CDP: “We zetten mensen aan om zich de ruimte toe te
eigenen en er te experimenteren. Zo ontstond Champ
des Possibles, nog voor wij er aanwezig waren: de burgers stonden zelf aan de wieg. Pas achteraf zijn wij op
zoek gegaan naar personen die in de buurt van het
braakliggende terrein wonen om die toe-eigening en
experimenten te herhalen.”
AC: “Door gemeenschappelijke leefruimtes te creëren
waar men van zomerse temperaturen kan genieten.
De zomer is erg kort en de winter bar koud, dus we
moeten er bij goed weer van kunnen profiteren. De
inwoners van Montréal zitten het hele jaar binnen
vast, maar de zomers brengen ze graag buiten door.
Wij dragen dus bij aan de zomerse dynamiek en levendigheid in de stad, maar met de mogelijkheid om
buiten te werken. Deze plek is er niet alleen voor toeristen of van ‘5 tot 7’ voor activiteiten na het werk. Ook
de mensen die dan werken kunnen hier terecht, in de
buitenlucht.”
Hoe ging het project van start en hoe worden de
beslissingen genomen?
CDP: “Emily-Rose Michaud en Roger Latour namen
het initiatief, waarna heel wat burgers de fakkel overnamen. Deze artieste en bioloog zagen het potentieel van de site en het belang om die te beschermen,
niet alleen voor de aanwezige biodiversiteit, maar ook
voor de mensen. Later bundelden de burgers hun
krachten en schreven ze samen het gemeenschappelijk verhaal.
Binnen de vzw neemt de raad van bestuur (rvb) de
beslissingen. Zijn die beslissingen echt belangrijk,
dan raadplegen we eerst de burgers, deskundigen
en zelfs personen van het arrondissement, om na te
gaan of we bepaalde dingen kunnen en mogen doen.
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Het duurt even voor we beslissingen kunnen nemen,
maar het is interessant om steeds die mensen te kunnen raadplegen.”
AC: “Het project wordt ondersteund door de
non-profitorganisatie Ilôt 84, dat culturele, professionele en artistieke projecten op touw zet om stedelijke gebieden nieuw leven in te blazen. De belangrijkste beslissingen en standpunten worden dus
door de rvb genomen, die de strategie bepaalt. Wij,
het uitvoerende orgaan, nemen kleinere organisatorische beslissingen. We willen onze beslissingen zo
democratisch en doordacht mogelijk nemen. Daarom is de rvb extern en worden de teams op het terrein regelmatig geraadpleegd.”
“Een dergelijk project rond coworking en openluchtevents bestond nog niet in Canada. We hebben
inspiratie gehaald uit andere bestaande events om
onze droom te verwezenlijken om werk en openluchtevents op eenzelfde plek te kunnen organiseren. Zo
is Aire Commune ontstaan en sinds dit jaar vinden
ook in andere stadswijken zulke events plaats. Bij dit
project gebruiken we de ervaring die we opdeden bij
andere events in Montréal; we hebben namelijk lang
meegewerkt aan de organisatie van Piknic Electronik.
Nu willen we de wijken op lange termijn buitengewone ontmoetingsplaatsen bieden.”
Wat is jullie relatie met de overheid?
CDP: “De site is eigenlijk eigendom van het arrondissement, dat het terrein in 2013 in handen kreeg.
We ondertekenden een overeenkomst voor medebeheer voor het onderhoud van het terrein om te
kunnen experimenteren met de site. We kunnen er
niet om het even wat doen, maar we beschermen
de ruimte wel zoals wij het willen. Dat is interessant
want als die overeenkomst er niet was, zou het geen
openbare, gemeenschappelijke ruimte zijn geworden.”
AC: “Onze relatie met de overheid is erg belangrijk
omdat we events organiseren in de openbare ruimte. Bij ieder event moeten we dus nadenken over de
impact ervan op de belangrijkste doelstellingen van
de stad. We bevinden ons in de openbare ruimte en
moeten dus aan het algemeen belang en de publieke doelstellingen denken, die uiteindelijk ook onze
streefdoelen worden. We zijn er echt afhankelijk
van. We werken nauw samen en meestal verloopt
dat super! Maar de snelheid waarmee we werken, is
uiteraard een uitdaging: wij gaan veel sneller vooruit
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dan een overheid en dat kan naargelang de politieke
standpunten uiteraard voor conflicten zorgen.”
Welke moeilijkheden, frustraties of tegenslagen
zijn er?
CDP: “We zijn vooral gefrustreerd omdat het terrein
vervuild is. Vroeger was het een industriële site,
waardoor de bodem deels vervuild is en we hem
moeten saneren. Wij zouden dat graag via biologische ingrepen doen, namelijk via planten en schimmels, in plaats van via de uitholling van de bodem.
Helaas wordt dat nog niet gezien als een doenbaar
alternatief. Het zou een van de eerste sites zijn waar
zoiets doorgaat. Spijtig genoeg kunnen we bepaalde zones zo wel beschermen, maar andere plaatsen
zullen toch uitgehold moeten worden. Het compromis is dus om zo weinig mogelijk uit te hollen.
Maar ook de grijze zone leidt tot frustraties. Het gebied is vervuild, maar niet geklasseerd als groene
ruimte en daarom mogen we er geen mensen uitnodigen. Nochtans gebruiken veel mensen de site
al lang voor een heleboel activiteiten die niet altijd
toegelaten zijn.”
AC: “Het financiële aspect is voor ons de zwaarste
last. Het succes van onze events en de bijhorende
verkoop van drankjes bepalen grotendeels onze inkomsten. Zo blijft de site rendabel en kunnen we
de ruimte en de mogelijkheid tot coworking gratis
aanbieden tijdens de zomer. Op dat vlak zijn we dus
afhankelijk van het weer. Er staan permanent drie
weer-apps open op onze computers, want wanneer
het weer mild is, merken we dat in onze opbrengsten. We kunnen het weer echter nooit voorspellen
voor de hele zomer, dus nemen we een groot risico
en dat zorgt wel voor de nodige stress. Ons team
moet dus snel kunnen reageren en anticiperen.”
“Door in een openbare ruimte te werken, zijn er
heel wat uitdagingen, maar we kunnen ze nooit allemaal tegelijk aangaan. Ons tijdsbestek is ook altijd
erg kort, wat onze werking nog bemoeilijkt.
Daarnaast zijn er projecten die lang op voorhand
minutieus gepland moeten worden. Die zijn te
groot en specifiek om enkel door vrijwilligers georganiseerd te worden. Er moet enorm veel geld
geïnvesteerd worden in bepaalde projecten voordat we zelfs weten of we een site zullen vinden.
Die onzekerheid speelt ons parten. Er is een grote
kloof tussen het werk dat op voorhand moet ge-
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beuren en de zekerheid dat een project voltooid zal
worden.”
Wat is uw relatie met andere projecten, burgerinitiatieven en de gemeente?
CDP: “Er zijn eigenlijk verschillende groepen aanwezig in le
Champ des Possibles. Zo is er bijvoorbeeld le lion et la souris,
een interessant project. Het is een forest school voor kinderen, die permanent aanwezig is op de site. De kinderen zijn
de hele dag buiten. Aanvankelijk was het voor ons moeilijk
om te aanvaarden dat ze de ruimte innemen, in de bomen klimmen … omdat het een natuurgebied is waar we
de biodiversiteit willen beschermen. Maar we hebben dat
met hen kunnen bespreken en vandaag hebben we een
goede band. We zijn blij om hen elke ochtend te zien. De
kinderen letten op de planten en daar draait het tenslotte
om: kinderen moeten zich bewust zijn van het milieu, ze
moeten kunnen zien waarom het belangrijk is om voorzichtig te zijn. Wij kunnen hen dat leren, zodat zij de site
op hun manier kunnen gebruiken. Zo leren we een goed
evenwicht te vinden tussen bescherming en toe-eigening
door mensen.”
“Daarnaast is er ook Aire Commune, onze buren die het
terrein naast le Champ des Possibles gebruiken. Er worden
events en coworking in openlucht aangeboden. Ze privatiseren le Champ des Possibles in zekere zin. Ze organiseren

grote events en dus is hun werking vrij commercieel.
Onze snelheden zijn niet op elkaar afgestemd. We
gaan in discussie met elkaar en willen dat blijven doen
om hun visie te veranderen, maar voorlopig is dat nog
niet gelukt. Daardoor wordt onze Champ verstoord:
er ligt afval, de paden worden verbreed door de grote
toeloop van mensen, er zijn veel lichten, er is geluid …
En hoewel hier vroeger verboden praktijken plaatsvonden, is het toch een onbekend, rustig en beschermd
deel van de stad.”

“

Wat de doelstellingen en missie betreffen, is het verschil tussen beide projecten
groot: werken aan het behoud van een
kwetsbare site ligt mijlenver van toegankelijke events organiseren voor duizenden mensen.

AC: “Overleg en discussie. De naam Aire Commune is
veelzeggend, we moeten zoveel mogelijk ten dienste
staan van de gemeenschap. We proberen zoveel mogelijk buurtorganisaties te ontmoeten, beginnend met
de dichtstbijzijnde. We zien hen regelmatig. We bekijken hoe we kunnen samenwerken, niet alleen om
overlast te vermijden, maar ook om ieders missie te
versterken en te bekijken hoe we kunnen samenwerken rond bepaalde uitdagingen.”
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“Op het vlak van vooruitgang gaat alles erg snel bij
ons, aangezien we met een uitvoerend team werken. Le Champ des Possibles is een project dat ondersteund wordt door burgers, al zijn er volgens mij
ook enkele contractuelen die wat meer tijd kunnen
besteden aan het project. Die personen spenderen
hun vrije tijd na het werk en andere activiteiten aan
het project, dat bijgevolg minder materiële hulpmiddelen heeft. Logischerwijs gaat alles daarom minder
snel vooruit. Wat de doelstellingen en missie betreffen, is het verschil tussen beide projecten groot:
werken aan het behoud van een kwetsbare site ligt
mijlenver van toegankelijke events organiseren voor
duizenden mensen. Het is soms moeilijk om de bescherming van de site te verzoenen met de dynamiek
die wij willen creëren, maar we proberen wel voor
een goede band te zorgen. We beseffen dat we een
grote invloed hebben op onze buren en proberen de
mensen juist te gidsen zodat ze niet via le Champ des
Possibles wandelen, vermijden zoveel mogelijk dat er
afval terechtkomt, hebben een informatiebord geplaatst, … Het blijven wel twee zeer uiteenlopende
initiatieven die naast elkaar moeten bestaan.”
Leiden de twee landstalen tot een verschil tussen
beide projecten?
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naar plaatsen die ze kennen dan naar heterogene
bijeenkomsten zoals in Montréal. Ik weet niet of dat
aan de taal ligt, maar de stadscultuur is in ieder geval
verschillend. “

“

We moeten niet altijd focussen op de
grote projecten, maar eerder ruimtes
ontwerpen met de buurtbewoners
en een band creëren tussen de verschillende ruimtes en de mensen die errond leven.

Zijn er projecten of personen in Montréal en de
wereld die je inspireerden?
CDP: “In de geschiedenis van stadsinrichting heeft Jane
Jacobs een grote invloed gehad op mij, ten eerste omdat ze een vrouw is, maar zij benadrukte ook dat het
menselijke, lokale aspect primordiaal was. We moeten niet altijd focussen op de grote projecten, maar
eerder ruimtes ontwerpen met de buurtbewoners en
een band creëren tussen de verschillende ruimtes en
de mensen die errond leven. We moeten een inclusievere kijk hebben op de stadsruimtes. Dat is voor mij
belangrijk en heeft me dus erg geïnspireerd.”

CDP: “Ik wil niet voor de Engelstaligen spreken, maar
ik ben hier geboren en getogen en ken Montréal en
Québec zeer goed, en ik vind dat onze [Franstalige]
manier van doen menselijker en inclusiever is. Wij
zijn veel meer betrokken bij de andere burgers, het
arrondissement en de gemeente. Maar er bestaan
misschien andere projecten in Canada die wij niet
kennen. Het taalkundige aspect is wel interessant om
te vermelden aangezien we vaak in het Frans praten
over ons project en dan termen zoals ‘activist’ of ‘militant’ gebruiken, maar in het Engels hebben die termen een andere connotatie. In het Engels wordt activism eerder als iets negatiefs of radicaals beschouwd.
Dat is toch de indruk die ik heb en het is niet onbelangrijk als we dergelijke initiatieven willen opzetten
in andere regio’s in Canada.”

“In Montreal werkt Solon Collectif veel rond het gemeenschappelijke en documenteert het hoe ruimtes
georganiseerd en samen beheerd kunnen worden.
In Montréal is het probleem dat er veel steegjes zijn.
Ze maken deel uit van de openbare ruimte of zijn semi-geprivatiseerd, we kennen hun statuut niet goed.
Solon Collectif gaat met de buurtbewoners in die
steegjes aan de slag en volgens mij moet hun aanpak
echt uitgebreider verkend worden.”

AC: “Dat is een goede vraag. Ik heb zelf eerlijk gezegd
nog niet vaak in Engelstalig Canada gewerkt dus ken ik
het niet zo goed. We kijken momenteel naar Toronto
om na te gaan of we ons concept daar kunnen integreren. Ik weet niet of het taalgerelateerd is, maar in
Montréal staan de mensen ervoor open om buiten te
zijn en zijn ze grote, gemoedelijke en gezellige events
in openlucht gewoon. In Toronto merken we dat alles eerder gesegmenteerd is. De inwoners gaan liever

“In Montreal is er het interessante Pépinière-project.
De werkgroep organiseert kortstondige projecten,
waarbij ze samenwerken met burgers om grassroots-projecten op touw te zetten. Wij richten ons eerder op zakencentra.”

AC: “Als ik dan toch een inspirerend project moet kiezen, dan wel het Bryant Park in New York. Dit boeiend
project kon op eigen benen staan en het is een mooi
voorbeeld van gemengd bestuur door een openbare
en privé-instelling. Het bewijs dat een privé-organisatie ook het algemeen belang kan dienen.”

Fabriquer la ville - BRAL
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Collaboratief ondernemen:
productie en commons
Toha De Brant, BRAL

We bevinden ons in het Mile End district van Montréal, een voormalige industrie- en modewijk
die sinds de jaren ‘80 bekend staat als artistieke buurt. We schuiven aan tafel met Tiberius Brastasiveanu, één van de sleutelpersonen achter het bedrijf Sensorica voor een gesprek over lokaal
produceren en de bijdrage van de commons. Met produceren bedoelen we fysieke producten, van
pennen over meubels tot bouwmateriaal. Sensorica wil op basis van het peer2peer-principe ons
huidige productiesysteem transformeren. Samen met Sigried Kellens, Brusselse interieurarchitecte
en stadsactiviste, dromen we weg over Brussel als Fab City. Een ecosysteem van Fablabs die elk
hun bijdrage leveren aan productie in de stad.
Een Fablab wat is dat? En wat maakt
dat nu een commons?
Een Fablab is niet zomaar een fysieke werkplaats die
je deelt met anderen en waar je objecten kan ontwerpen. Om de naam Fablab te mogen dragen, moet
de plek voldoen aan het Fablab Charter. Sigried, die
lid is van iMAL (center for digital cultures and technology), een fabrication laboratory in Molenbeek legt
ons het verschil uit. “In een Fablab zijn de machines
aangestuurd door een computer. Je tekent er je files
op en de machine werkt het voor jou uit (snijden, laseren, graveren, printen, …). Eens je je files volledig
hebt uitgewerkt en het prototype goed functioneert,
kan je ze delen met de wereld. Daardoor kan iemand
anders in een ander Fablab hetzelfde stuk gemakkelijk reproduceren.”
“Niet enkel machines maar ook kennis delen we
met elkaar”, vertelt Sigried verder. “Ook al wordt dit
niet altijd en overal gedaan, het is wel het principe.
Makers die een Fablab gebruiken, delen hun opgedane kennis onder andere via filmpjes op Youtube,
zetten de plannen opensource op een Wiki of een
ander platform zoals Instructables en Thingiverse.
Het is namelijk niet altijd het plan zelf dat interessant is, maar wat je met het plan doet. Ook in het
Fablab zelf delen de gebruikers dagelijks informatie en knowhow. In iMAL bestaat er de WikiMAL,
een database van al de projecten die er worden
gemaakt.”

Maar waar zit de commoning (commons als werkwoord) dan precies in? Volgens Sigried zit het in het
al dan niet bezitten van het ontwerpplan. “Het Fablab-principe zorgt ervoor dat kennis die normaal privé is, gedeeld wordt met een gemeenschap. Normaal
beschermen ontwerpers hun eigen plannen en zou
niemand die opnieuw mogen gebruiken want het is
hun eigendom (denk aan patenten of copyright). In
een Fablab verandert dit gedachtengoed.”

Sensorica: meer dan een Fablab
Sensorica is net zoals iMAL een Fablab. Maar het gaat
nog een stap verder. Tiberius legt uit hoe dit precies
zit: “Sensorica heeft een fysieke locatie, een lab waar
machines en computers worden gedeeld zoals in een
gewoon Fablab. Er bestaat ook een virtuele ruimte
(website en wiki) om het peer2peer netwerk samen
te brengen om de projecten uit te voeren. Daarnaast
zijn we een thinktank op het vlak van de collaboratieve
economie. We stellen ons vragen over hoe we samenwerken, hoe de voordelen en winst van een bepaald
project moeten verdeeld worden, rekening houdend
met ieders vaardigheden en tijdsinvestering, … In feite ontwikkelen we recepten voor een collaboratieve
manier van samenwerken, zoals het ontwerpen van
een sociaal contract, specifieke algoritmes of aangepaste software.”
Voor een collaboratieve economie hebben we collaboratieve ondernemers nodig. Tiberius: “Normaal
bouwen we bedrijven in een gesloten kader. We stop-
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pen alles erin en beschouwen het als iets permanent.
De collaboratieve ondernemer zegt: “Ik heb een idee
voor een project, hoe trek ik middelen en talent aan
om het best mogelijke resultaat te bereiken?” Hij creëert een attractor[1], hij creëert geen gesloten kader.
De samenwerkingsafspraken liggen vast in een sociaal contract. In feite zijn het niet de aandeelhouders
die beslissen wie wat gaat doen en waarin er geïnvesteerd zal worden, maar de groep die het beheer deelt.
Iedereen is aandeelhouder want iedereen investeert
tijd in het project!”

Een fysiek, collaboratief platform
in Verdun
Sensorica droomt van een fysiek platform gebaseerd
op het peer2peer-principe en geïnspireerd door het
Fablab Charter. Om hun droom werkelijkheid te maken dienden ze een voorstel in bij de overheid van
Montréal. Enkele maanden geleden werd bevestigd
dat de regio hun droom ondersteunt en ook wil financieren. Ze krijgen nu de kans om vijf laboratoria of collaboratieve microfabrieken uit te bouwen in een arrondissement ten Zuidwesten van Montréal: Verdun.
Tiberius uit zijn tevredenheid: “Symbolisch gezien is
het ongelofelijk. Het betekent dat de overheid deze
nieuwe vorm van organiseren en produceren erkent
en aanmoedigt.”

“

Niemand lijkt te beseffen dat we genoeg
Fablabs hebben in Brussel om naar een
Fab City toe te werken.

Tiberius benadrukt dat we het project moeten bekijken
op stedelijk niveau: “De regio Verdun is een “slaap-regio” die goed bereikbaar is met het openbaar vervoer.
Mensen komen hier dus enkel om te slapen. Voor werk
en entertainment gaan ze eerder naar de centraal gelegen wijken. Wij, met Sensorica, willen Verdun nieuw leven inblazen en erin slagen het gebied net zo aantrekkelijk te maken als het Plateau van Montréal. We willen
echte activiteitenhubs creëren.” Sommige laboratoria
zullen zich meer aan de rand van het water bevinden,
andere midden in het groen. De activiteiten zullen per
plek noodzakelijkerwijs ook anders zijn omdat ze geïntegreerd zijn in het lokale gebied.
“De integratie in het gebied is heel belangrijk, zonder
een goeie integratie zal dit project falen,” stelt Tiberius. “Op dit moment is het de uitdaging om mensen,
vooral arbeiders die niet per se gewend zijn om horizontaal te werken, alle voordelen van dit systeem
te laten begrijpen! We geven ons een jaar om echt
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te focussen op de communicatie over dit project. We
werkten een actieplan uit om dit project diepgaand inclusief te maken. Bij Sensorica vormen een hele groep
mensen de schakel tussen de leden van het netwerk.
Zij “vertalen” het project naar de inwoners van de wijk
en maken het idee zo toegankelijk. De feedback is
voornamelijk positief.”
“Dit project is gebaseerd op het argument dat we een
kritische massa nodig hebben om aan te tonen dat
collaboratief ondernemerschap werkt. We willen aantonen dat alles bij elkaar, met elkaar verbonden, beter
werkt dan wanneer we de logica van 1+1+1+1+1+1+1
volgen.”

Een fysiek, collaboratief platform
voor Brussel? Van Fablab naar Fab
City
Het project in Verdun inspireerde Sigried. “Het stimuleerde me om hun verhaal te horen en te zien dat er
in Montréal dit soort projecten wordt uitgevoerd op
grote schaal. Sensorica toont dat een Fablab-systeem
een hele grote impact zou kunnen hebben op de stad.
Stel je voor dat Fablabs heel groot worden en een
concurrent worden van Ikea! In plaats van naar een
Ikea te gaan om je nieuwe huis in te richten, zou je
naar een Fablab kunnen gaan en al je nodige objecten
zelf kunnen maken!”
Die moed kan ze thuis wel gebruiken. “In Brussel is
er een grote diversiteit aan Fablabs, maar net daardoor is de impact van collaboratief ondernemerschap
tussen de Fablabs beperkt. Per bestuur - denk aan
de VGC, het Gewest, COCOF, de VUB, de ULB, de gemeentes, … - zijn er Fablabs te vinden. Bovendien zijn
de Fablabs in Brussel erg toegespitst op een bepaald
publiek. Sommige Fablabs zijn er voor het grote publiek, de knutselaars of mensen die het nog niet kennen. Andere zijn dan weer gericht op kleine bedrijven
of kunstenaars of ambachtslieden.”
Niemand lijkt te beseffen dat we genoeg Fablabs hebben in Brussel om naar een Fab City toe te werken. In
een Fab City wordt productie terug in de stad uitgevoerd, is er minder afval en vervuiling en gaan mensen het produceren terug toe-eigenen. De macrovisie
ontbreekt in Brussel en de versnippering maakt het
moeilijk om iets collectiefs te doen. “Zou het niet beter zijn om te investeren in de aankoop van meerdere
specifieke machines of een grotere infrastructuur dan
voor elk publiek een ander Fablab te hebben?” vraagt
Sigried zich daarom af. Kenmerkend aan Sensorica
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is dat zij het groter zien en zich richten op het produceren op grote schaal, een professionalisering van
het concept. In Brussel willen we vaak dingen doen
omdat het sociaal een meerwaarde heeft en het achteraf misschien professionaliseren. Sensorica heeft
een Amerikaanse mindset waarbij men én projecten
tot in de puntjes uitschrijft én veel inspiratie haalt uit
de bedrijfswereld. Tiberius haalt dan ook aan dat iets
commercieels ook collectief kan zijn. Wij associëren
collectiviteit vaak met iets sociaal en daar zit het grote
verschil met wat Sensorica doet. In Canada leeft het
ondernemerschap veel meer dan hier in België.
Toch tilt Sensorica hun project uit de klassieke bedrijfscultuur omdat ze samenwerken op basis van
peer2peer. Een Fab City die samenwerkt met Fablabs
is niet genoeg. Deze Fablabs kunnen op zich zelf geen
productie op poten zetten, ze hebben daar ontwerpers, creatievelingen, ingenieurs en programmeurs
voor nodig die op basis van het peer2peer-principe
werken. Er is een kader van samenwerking nodig om
collectief een project te kunnen opzetten. Het open
source computer besturingssysteem Linux is hier een
voorbeeld van. Van over de hele wereld kunnen men-

sen met specifieke kwaliteiten samenwerken aan het
uitwerken van een innovatief product of prototype.
Door de ontmoeting met Tiberius zag Sigried in één
keer het groter plaatje, besluit ze. “Wat ik nu aan het
doen ben in het Fablab in Molenbeek, lijkt maar een
druppeltje in de zee. Het is voor mij nu duidelijker dat
dat druppeltje in de zee na verloop van tijd toch meer
impact kan hebben dan ik voordien dacht. Hoe meer
mensen dit doen, het blijven doen, erover praten, het
met anderen delen, hoe meer mensen zullen deelnemen en hoe groter het zal worden. Op een bepaald
moment bereik je een tipping point, het punt waarop
de critical mass zo groot wordt dat je het systeem echt
beïnvloedt en iets nieuws creëert.”

Een attractor is een begrip uit de systeemtheorie. Een
dynamisch systeem evolueert naar een stabiele toestand
of attractor en blijft daar vervolgens, ongeacht verstoringen van buitenaf. Het systeem legt zo een bepaald traject
in de richting van de attractor af.

[1]
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Déplacer son regard,
pour mieux s’interroger
Après-propos Réflexion en miroir des initiatives
montréalaises et bruxelloises
Pavel Kunysz - UrbAgora

Commons Josaphat, la vingtième commune
de Bruxelles, West Station Skatepark et friche
Boch à Charleroi et à la Louvière, … comme
Montréal, la Belgique ne manque pas d’initiatives pour fabriquer la ville en commun.
Le tour d’horizon proposé dans cette publication permet d’explorer des réalités et potentiels très divers
que la notion de “fabriquer la ville en commun” recouvre. Corollairement, elles en illustrent aussi le côté
vaste et encore flou... à Bruxelles comme outre-Atlantique. Sans aller jusqu’à en dresser une typologie,
nous avons voyagé depuis notre réalité bruxelloise,
avec dans nos poches quelques points d’attention encore frais de notre petit contexte belge. Ainsi équipé.
es, nous avons rencontré des initiatives aussi différentes que celle du Bâtiment 7 - un groupe fermement
militant, et des actions moins radicales et plus réformistes telles qu’Aire Commune, ou d’autres encore
qui visent avant tout le développement d’une réponse
pragmatique à un besoin, à la manière des Ateliers
Créatifs. Chaque exemple nous a permis d’enrichir et
partager nos réflexions autour de tant de questions.
En voici quelques-uns.
Quelles réalités derrière les communs?
La communauté des “commoners”, par essence,
constitue un groupe relativement fermé, plus ou
moins perméable autour du bien commun envisagé.

Tous·te·s ne sont donc partie de la communauté, ou
en tous cas pas de la même façon. Dès lors, qui définit cette accession? Et qui sont les personnes admises
pour contribuer activement ou passivement au devenir du commun? Ainsi, à Bruxelles, l’on ne pourra pas
confondre les actions d’une société telle qu’Entrakt,
dont les pratiques et les visées demeurent bel et bien
centrées sur la production d’un profit économique, ou
les asbl Communa et Woningen123Logements, aux
objectifs principalement sociaux et culturels et aux
méthodes bien différentes.
Chaque forme juridique a un impact important sur
l’inclusion sociale. La structure en “OBSL” de Ilot 84
(Aire Commune) traduit bien la volonté revendiquée
d’une influence avant tout culturelle mais se voit endiguée par les besoins pragmatiques de financement
pour atteindre cette influence. Du coup les publics
ne sont plus touchés sur base de la localité, du voisinage, mais sur base de leur capital économique et de
ce que ces personnes sont prêtes à investir dans les
événements divers et variés. A contrario, des structures pourtant clairement ancrées dans une logique
de ventes de services, tel Entremise, parviennent à
s’en extraire pour proposer des perspectives non(ou moins) marchandes, et situées à des client.es -et
des espaces- auparavant déliées des communautés
en présence.
Pour autant, dans un cas comme dans l’autre, le choix
d’une structure influe sur le devenir du projet. Ainsi,
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l’OBSL Ilôt 84 parvient, dans des quartiers à la gentrification galopante, à proposer des services de base
(eau potable, toilettes, lieux de repos, de jeu…) et une
esthétisation de lieux abandonnés de façon gratuite
et accessibles à tou.tes pendant tout un été. A l’inverse, les initiatives d’Entremise, qui cherchent pourtant activement à connecter des communautés en
présence à travers l’occupation de bâtiments vides, se
doivent avant tout de respecter les conditions d’un.e
client.e-propriétaire, proposent une activation et un
lien social sans les garantir.
Occupations temporaires et inclusion...des problèmes
bien réels à Bruxelles aussi…

“

L’expérience de Montréal nous a fait découvrir un potentiel insoupçonné de développement des communs.

Comment cohabite toute cette diversité?
Comme ailleurs (et chez nous), tant d’initiatives porteuses ne sont bien sûr pas à l’abri de conflits ou de
frictions, et nous avons pu nous en rendre compte
parmi tous ces groupes qui ne partagent pas nécessairement les manières de faire, et dont deux occupent
même des terrains voisins - le Champ des Possibles
et Aire Commune. Comme l’illustre l’interview croisée
présente dans cet ouvrage, des initiatives à la structuration, aux objectifs et aux moyens et méthodes fort
différentes peuvent être amenées à se côtoyer de très
près, à se tolérer, et à interagir, sans que cela soit sans
friction. Ces conflits ou frictions doivent être gérées,
que l’on soit à Montréal ou à Bruxelles.
Un autre exemple à citer réside dans le conflit qu’ont
pu connaitre Kabane77 et Entremise quant à l’occupation d’un bâtiment abandonné en marge du Champs
des Possibles. Là où ce premier, un collectif cinématographique et social expérimental, occupait les lieux
de façon informelle, Entremise fut commandité pour
définir une occupation temporaire officielle. Vocal,
Kabane77[1] fit entendre son opposition face à cette
initiative de l’arrondissement, pour un temps court
cependant, le bâtiment ayant pris feu peu après l’annonce officielle.
Sur quels biens et ressources peuvent porter des
communs?
L’expérience de Montréal nous a fait découvrir un
potentiel insoupçonné de développement des com-
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muns. Pour ne citer qu’un exemple, on peut ici évoquer leur lien avec le concept de Fab-city. A travers
une économie collaborative qui, au départ, partait de
l’idée très concrète de partager savoirs et techniques
autour de la fabrication d’objets (que nous connaissons déjà aussi à Bruxelles), élargit la notion de partage aux gains, compétences, idées, temps de travail,
avantages et ressources d’une économie qui peut
s’ancrer dans divers lieux ou même dans des zones
entières de la ville.
Face à la démultiplication et la diversification des initiatives visant le développement de la ville comme
bien commun en Belgique, il devient difficile d’en établir une compréhension globale. Cette conclusion propose de tirer des leçons de Montréal, sous forme de
trois questionnements à porter sur les initiatives. Plus
que d’apporter des solutions, forcément partielles, il
s’agit donc de venir éclairer le terrain de notre quotidien en déplaçant notre regard, pour mieux y revenir.

https://www.facebook.com/pg/Kabane77/about/?ref=page_internal
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Over Bral
DNA
BRAL strijdt voor een gezond, milieuvriendelijk en solidair Brussel.
Van mobiliteit tot stedenbouw stellen we de Brusselaars centraal.
Hoe doen we dat? We (onder)steunen hen met onze kennis en
helpen hen om zelf initiatief te nemen. Samen verdedigen we onze
belangen bij de overheid. Aan tafel als het kan, op de barricaden
als het moet. We zijn kritisch maar constructief, dwars maar
genuanceerd.
BRAL steunen of lid worden kan via www.bral.brussels

Le BRAL se bat pour une Bruxelles solidaire, saine et respectueuse
de l’environnement. De la mobilité à l’urbanisme, nous plaçons
les Bruxellois au cœur de notre action. Comment ? Nous les
soutenons grâce à nos connaissances et mettons en lumière leurs
initiatives. Ensemble, nous défendons nos intérêts auprès des
pouvoirs publics. Autour de la table quand c’est possible, sur les
barricades si il le faut. Nous sommes critiques mais constructifs,
un brin rebelles mais toujours nuancés.
Envie de soutenir BRAL ou devenir membre?
Plus d’info sur notre site www.bral.brussels .
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Onze connecties in BXL, Liège en Montréal

Artistique

Education populaire/permanente

Ateliers Créatifs - Montréal
https://www.atelierscreatifs.org

Centre d’Ecologie Urbaine (CEU) - Montréal
https://www.ecologieurbaine.net

Party Content - Liège
https://www.partycontent.be

Centre d’écologie urbaine - Bruxelles
https://urban-ecology.be

Pi2 (Pied-Carré) - Montréal
https://www.piedcarre.org

Periferia - Brussel
https://periferia.be

Le comptoir des ressources créatives - Liège
http://www.comptoirdesressourcescreatives.be

urbAgora - Liège
https://urbagora.be

Dynamocoop - Liège
http://www.dynamocoop.be

BRAL - Brussel
https://bral.brussels

Labokube - Brussel
http://www.labokube.xyz

Inter-Environnement Bruxelles (IEB) - Bruxelles
http://www.ieb.be

Activiste
Les amis de Champs des Possibles - Montréal
https://champdespossibles.org
Un Air de Chartreuse - Liège
https://www.facebook.com/unairdechartreuse/
Entre murs Entre Mondes - Liège
https://www.facebook.com/Entremursmondes/
Occupons le terrain - Liège
http://occuponsleterrain.be
Plate-forme Ry-Ponet - Liège
http://www.ryponet.be
Commons Josaphat - Brussel
https://commonsjosaphat.wordpress.com/
commons-josaphat
Josaph’Aire - Brussel
http://www.josaphaire.be
Kabane 77 - Montréal
http://www.kabane77.org
Solon Collectif - Montréal
https://solon-collectif.org
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Atelier de Recherche et d’Action Urbaines (ARAU) Bruxelles
https://www.arau.org
Barricade - Liège
http://www.barricade.be
D’une Certaine Gaieté - Liège
https://certaine-gaite.org

Institutioneel / participatiE
Citizendev - Brussel
https://www.citizendev.be/
Table de Quartier de Pointe-Saint-Charles “Action
Gardien” - Montréal
http://www.tablesdequartiermontreal.org/table/
action-gardien-de-pointe-saint-charles
http://www.actiongardien.org

Wijkcomités Brussel
Centre Communautaire Maritime
https://centrecommunautairemaritime.be
Wijkcomité Terdelt
https://www.terdelt.be

Fabriquer la ville - BRAL

Comité de quartier Notre Dame aux Neiges
https://www.facebook.com/
ComiteNotreDameauxNeiges

Leeggoed/Café Solidaire - Brussel
https://samenlevingsopbouwbrussel.be/
documentatie/

Comité de la friche Josaphat
https://www.facebook.com/comitedelafriche

Les Biens Communaux - Liège
https://bayards67.be/fr/

Comité de Quartier Sainte Walburge - Liège
https://www.facebook.com/CQSainteWalburge/

Occupation temporaire/transitoire
Entremise - Montréal
https://www.entremise.ca
Aire Commune - Montréal
https://www.airecommune.com

Herontwikkeling universitair
grondgebied
Campus MIL - Montréal
https://ville.montreal.qc.ca
https://campusmil.umontreal.ca/espace-citoyen/
projets-ephemeres
See You/Creatis - Brussel
http://usquare.brussels/nl/see-u-tijdelijk-gebruik

Entrakt - Brussel
https://www.entrakt.be/

Productie in de stad

La Pépinière - Montréal
https://www.pepiniere.co

échoFab - Montréal
https://www.echofab.quebec

Au Pied du Courant - Montréal
https://www.aupiedducourant.ca

Communautique - Montréal
https://www.communautique.quebec

Toestand - Brussel
https://toestand.be/

iMAL - Brussel
https://imal.org/

Kollectif Bunker - Liège
https://www.facebook.com/bunkerkollectif/

Relab - Liège
https://www.idcampus.be/fablab

Recht op wonen

Fablab Charter - Wereldwijd
http://fab.cba.mit.edu/about/charter/

Front d’action populaire en réaménagement urbain
(FRAPRU) - Montréal
http://www.frapru.qc.ca
Rassemblement Bruxellois pour le Droit à l’Habitat
- Brusselse Bond voor het Recht op Wonen (RBDHBBROW) - Brussel
http://www.rbdh-bbrow.be
Fédération Bruxelloise de l’Union pour le Logement
(FéBUL) - Brussel
https://www.febul.be/

Alternatief wonen/sociaal project
Woningen123Logements - Brussel
https://123rueroyale.be/
La Poissonerie - Brussel
https://www.facebook.com/poissonnerie.
du.progres/

Liège Hacker Space - Liège
https://lghs.be
Cré@Lab - Liège
https://www.provincedeliege.be/fr/crealab

Collaboratieve productie/incubators
Sensorica - Montréal
http://www.sensorica.co/
Projet Verdun - Montréal
http://www.sensorica.co/home/what-we-do/
projects/non-technical-projects/verdun-project
Openfab - Brussel
https://openfab.be/
Novacitis - Liège
https://www.novacitis.be/
Fabcity - Wereldwijd
https://fab.city/

Batiment 7 - Montréal
https://www.batiment7.org

39

BRAL steunen of lid worden kan via www.bral.brussels .

Envie de soutenir BRAL ou devenir membre?
Plus d’info sur notre site www.bral.brussels .

