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DOELSTELLINGEN VAN DE 

SEMINARIEDAG

Welke voorwaarden voor een kwaliteitsvolle 

verdichting?
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PLAN VAN DE PRESENTATIE

I. Verdichting: een wereldwijde trend

II. Verdichting: een noodzaak

III. Verdichting: een uitdaging

IV. Verdichting: verschillende oplossingen ... 

binnen een totaalvisie
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1900 I 2 mensen op 10 leven in een stedelijke 

omgeving

1990 I 4 mensen op 10 leven in een stedelijke 

omgeving

2010 I 5 mensen op 10 leven in een stedelijke 

omgeving

2030 I 6 mensen op 10 leven zullen in een stedelijke 

omgeving leven

2050 I 7 mensen op 10 leven zullen in een stedelijke 

omgeving leven

Source/Bron: Verenigde Naties

I. VERDICHTING: EEN WERELDWIJDE 

TREND



Source/Bron: UN World Urbanization Prospects: The 2014 revision 

© Graphic news
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II. VERDICHTING: EEN NOODZAAK

• De stad verdichten om de 
demografische groei op te vangen



8

II. VERDICHTING: EEN NOODZAAK

• De stad verdichten om de 
suburbanisatie tegen te gaan











• Is het 'Business as usual’-model nog houdbaar?

Kaart 1.1: bestaande toestand van de bebouwde oppervlakte

Kaart 1.3: bestaande toestand van de bebouwde oppervlakte + woonuitbreidingsgebieden & woonreservegebieden + 
onbebouwde percelen in woongebied



• Iedereen in de stad?



• Iedereen in een nabijheidsstad?

Source/Bron: R. Rogers (1999) Towards an urban renaissance, London, Spon Press, p. 31



• Iedereen in een circulaire stad?

Source/Bron: Studie Metabolisme van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: identificatie van de stromen, actoren 
en economische activiteiten op het grondgebied en beschouwingen voor de optimalisatie van de hulpbronnen, 
Leefmilieu Brussel 2015



• Iedereen in een veerkrachtige stad?

Source/Bron: Metropolitan Landscapes, Vlaamse Overheid / Brussels Gewest
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III. VERDICHTING: EEN UITDAGING

• Hoe de levenskwaliteit behouden of 
herstellen voor alle Brusselaars?

• Hoe de impact op het 
leefmilieu beperken of zelfs 
verbeteren? 

• Hoe het gebruik uitbreiden 
met dezelfde beschikbare 
ruimte - vandaag en morgen?
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IV. VERDICHTING/ONTDICHTING: 

WELKE OPLOSSINGEN?
• Algemene opvatting van de toe te passen oplossingen:

Efficiëntie + Spaarzaamheid + Delen 

Vandaag behandelde aspecten:
• Verdichten op een beheerste manier >> Alexandre Ferrao Santos, 

Perspective 

• Densifiëren zonder te bouwen >>  Jean-Guy Pecher, Team BMA

• Verdichten door het uittesten van bestemmingen >> Benjamin Cadranel, 
Citydev

• Verdichten door onze werkgewoonten te veranderen >> Anis Bedda, 
Transforma bxl

• Verdichten door onze levenswijze te veranderen >> Mathieu Lietaert, 
L’Echappée, en Daniel Mignolet, Habitat et Participation

• …



We wensen u een goed seminarie toe!


