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      OVER DE SCHREVE 

Grande-Synthe: 
samenspel van 

ecologie, fabrieken, 
gemeenschapsbouw 

en sociale huisvesting
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‘Bucolisch’, maar een hoogbouwstad. In de  
jaren ‘60 gebouwd om de arbeiders van de 
nieuwe staalfabriek Usinor – vandaag Arcelor-
Mittal – te huisvesten. Niets deed vroeger 
 vermoeden dat hier, in 2018, bussen vol amb-
tenaren, milieuraadsleden, politici en andere 
geïnteresseerden met de mond open een  
rondleiding zouden volgen. Grande-Synthe, 
of Groot-Sinten – het was een Vlaams dorpje  
in de middeleeuwen – staat bekend als een  
stad die werkt aan duurzaamheid. 

Grande-Synthe is het concrete bewijs dat een 
stad met het label ‘sociale hoogbouwwijk’ – 33% 
van de bevolking onder de armoedegrens – een 
algemene ecologische vibe kan genereren. 
Van passief-appartementen, tot wormencom-
post. Van grachten naar volksboomgaard.  
Alles ademt sociaal-ecologische verandering.
Minder idyllisch is de ligging van de stad. 
Begrensd door de E40, fabrieken – met het 
ijzer- en staalcomplex van ArcelorMittal ver-
spreid over meer dan 10 kilometer kustlijn – de 
kerncentrale van Gravelines en de haven van 
Duinkerke. Deze autostad, met zijn torens en 
parkeergarages, komt van ver. Een stad van 
hoogbouw voor arbeiders en wijken voor inge-
nieurs. Frankrijk dacht immers dat de bevolking 
zou verdubbelen, dankzij de staalindustrie en 
de haven, maar de industrie is er verdord en 
de crisis van 2008 doet pijn. De werkloosheid 
steeg naar 28%. De ijzer- en staalindustrie gaf 
vroeger werk aan 11.000 mensen, nu nog aan 
2.800. Inwoners verhuisden.

De transitie begon met het afbreken van de aso-
ciale en energieslurpende hoogbouw. Blok per 
blok werd aangepakt en vervangen door minder 
bijna-passief wooneenheden (en streven naar 
cradle-to-cradle), die bovendien rekening houden 
met de mogelijke zeespiegelstijging. Bovenop 
de blokken: zonnepanelen. Bekleding van de 
appartementen gebeurde met hout uit de eigen 
bossen. Tussen de wooneenheden kwamen er 
volkstuintjes, waar je nu munt kan zien groeien 
tussen de kardoen en aardappelen.  

Asfalt wordt steeds meer vervangen door 
glooiend en kruidenrijk gras en de eetbare stad 
wordt hier bewerkelijkt. Aan de rand van de stad 
kwamen er boomgaarden met lokale rassen, 
gecombineerd met heel wat ander fruit. Een 
stadsboer zorgt voor directe verkoop van bio-
logische groenten en fruit. Sinds 2010 is 100% 
van de maaltijden in de gemeentelijke kantines 
biologisch en betaalbaar (van 0,46 tot 1,47 
euro afhankelijk van het inkomen). 95% van de 
‘Grand-Synthois’ leeft vandaag op minder dan 
300m van natuur. Er is niet minder dan 127m² 
groene ruimte per inwoner. 

Maar het gaat verder. Het nieuwe sportstadion 
is energie-positief. Nieuwe gemeenschaps-
gebouwen worden verwarmd met een warmte-
pomp en de stad schakelde over op groen gas. 
Een fietsdeelsysteem – dat niet het verhoopte 
succes kent – en de aankoopsteun voor fietsen 
zou de inwoners van de auto weg moeten halen, 
net als de gratis bus. De stad experimenteert 
met nieuwe en meer duurzame economische 
modellen. “Troc et Co” is een lokaal en door de 
stad ondersteund diensten- en goederenplatform 
waar men kan tijd en materialen kan lenen en 
ruilen. Centrale plaats voor deze dynamiek is  
de volksuniversiteit, een van de eerste passief-
huizen in Frankrijk, waar de burgers samen-
komen voor vormingen en kennisdeling en de 
stroom aan ideeën de stad wordt ingestuurd. 
Intussen trekt de stad terug nieuwe inwoners  
aan en iedereen moet mee in het verhaal. 
 

Moest je de E40 richting Calais nemen en je 
bent niet te gehaast, sla dan even af voor een 
stop in Grande-Synthe. Beide wereldoorlogen 
hebben niet veel overgelaten van het voor-
malige Vlaamse dorp, maar toch ademt dit  
dorp de verandering waar we naar streven. 
 
Tekst Bart Vanwildemeersch
Meer weten? www.ville-grande-synthe.fr 
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http://www.ville-grande-synthe.fr



