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IV. VERDICHTEN/ONTDICHTEN: 

VERSCHILLENDE OPLOSSINGEN

• Verdichten of ontdichten
• Verdichten op een beheerste manier
• Verdichten door te renoveren
• Verdichten door te stapelen, te combineren, te delen
• Verdichten door het uittesten van tijdelijke 

bestemmingen 
• Verdichten door onze werkgewoonten te veranderen
• Verdichten door onze levenswijze te veranderen

• …
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IV. VERDICHTEN/ONTDICHTEN: 

VERSCHILLENDE OPLOSSINGEN

• Steeds in het kader van een totaalvisie: een 
veerkrachtige, flexibele en evoluerende nabijheidsstad

• De verdichting hangt intrinsiek samen met de 
andere aspecten van een duurzame ontwikkeling

• Referentiegids voor Duurzame Wijkontwikkeling
om de juiste vragen te stellen van bij de 
ontwerpfase van een stedelijk project



INGREDIËNTEN:

PROJECTBEHEER

MENSELIJKE 
OMGEVING

RUIMTELIJKE 
ONTWIKKELING

MOBILITEIT

NATUUR-
ONTWIKKELING 

WATERCYCLUS

FYSIEKE 
OMGEVING

ENERGIE

MATERIALEN

BURGER-
PARTICIPATIE
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DE REFERENTIEGIDS VOOR DUURZAME WIJKONTWIKKELING
(VERWACHT BEGIN 2019)

• Zich als projectontwikkelaar, architect, studiebureau, 
aannemer, lokale of gewestelijke overheid de volgende vraag 
stellen: 
Wat zijn de sleutelelementen om mijn stedelijk project in 
een logica van duurzame ontwikkeling op te nemen?



TOOLS, WEBSITES, BRONNEN 

• Gids Duurzame Gebouwen 
www.gidsduurzamegebouwen.brussels 

Dossier | De wisselwerking tussen een gebouw en zijn context bevorderen

• Referentiegids voor Duurzame Wijkontwikkeling
Publicatie verwacht voor begin 2019

https://leefmilieu.brussels/themas/duurzame-stad/stedenbouw/referentiegids-voor-

duurzame-wijkontwikkeling
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https://www.gidsduurzamegebouwen.brussels/nl/de-wisselwerking-tussen-een-gebouw-en-zijn-context-bevorderen.html?IDC=24&IDD=5841
https://leefmilieu.brussels/themas/duurzame-stad/stedenbouw/referentiegids-voor-duurzame-wijkontwikkeling


TOOLS, WEBSITES, BRONNEN 

Meer weten:

1. Referenties m.b.t. de dichtheid in het algemeen:

• Gewestelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling (GPDO): PIJLER 1 Het grondgebied

mobiliseren om de basis van de territoriale ontwikkeling vast te leggen en nieuwe

wijken te ontwikkelen / STRATEGIE 2: Een beheerste verdichting voorstellen p. 53 

tot 58:

http://perspective.brussels/sites/default/files/documents/prdd_total_nl_2018.pdf

+ kaarten van het GPDO:

– Ruimtelijke ruggengraat en visie voor Brussel: 

http://perspective.brussels/sites/default/files/documents/prdd_carte_01_180712.pdf

– Grote grondreserves:

http://perspective.brussels/sites/default/files/documents/prdd_carte_02_180712.pdf

– Blauw-groen netwerk:

http://perspective.brussels/sites/default/files/documents/prdd_carte_03_180712.pdf

– Het stadsproject:

http://perspective.brussels/sites/default/files/documents/prdd_carte_08_180712.pdf

• Wijkmonitoring:

– Bevolkingsdichtheid: https://wijkmonitoring.brussels/maps/statistieken-bevolking-

brussel/dichhteid-brussels-gewest/bevolkingsdichtheid/1/2015/
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http://perspective.brussels/sites/default/files/documents/prdd_total_nl_2018.pdf
http://perspective.brussels/sites/default/files/documents/prdd_carte_01_180712.pdf
http://perspective.brussels/sites/default/files/documents/prdd_carte_02_180712.pdf
http://perspective.brussels/sites/default/files/documents/prdd_carte_03_180712.pdf
http://perspective.brussels/sites/default/files/documents/prdd_carte_08_180712.pdf
https://wijkmonitoring.brussels/maps/statistieken-bevolking-brussel/dichhteid-brussels-gewest/bevolkingsdichtheid/1/2015/


TOOLS, WEBSITES, BRONNEN 

Meer weten:

2. Referenties m.b.t. de functionele en sociale mix en de

sociale cohesie:

• Wijkmonitoring:

– Jonge kinderen/ Aantal kinderopvangplaatsen per kind: 

https://wijkmonitoring.brussels/indicators/aantal-kinderopvangplaatsen-kind-tot/

– Voorzieningen en diensten / Kaart van de organisaties en diensten in de welzijns- en 

gezondheidssector in het BHG: https://sociaal.brussels/map

• Openbare ruimten in gebieden met een tekort aan voor het publiek toegankelijke groene

ruimten: https://environnement.brussels/sites/default/files/user_files/m2_1_annexenl.pdf

• Gedeelde buitenruimten / Moestuinkaart: https://www.potagersurbains.be/nl/carte-des-

potagers/
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https://wijkmonitoring.brussels/indicators/aantal-kinderopvangplaatsen-kind-tot/
https://sociaal.brussels/map
https://environnement.brussels/sites/default/files/user_files/m2_1_annexenl.pdf
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TOOLS, WEBSITES, BRONNEN 

Meer weten:

3. Referenties m.b.t. polyvalentie, delen, aanpasbaarheid,

circulaire economie:

• Polyvalente en aanpasbare gebouwen en openbare ruimten / tijdelijke inrichtingen: 

http://tempoterritorial.fr/le-guide-prendre-en-compte-le-temps-dans-lamenagement-

est-en-ligne/

• Polyvalentie van de openbare ruimte, diversiteit in gebruik en 

temporaliteit: "Nouveaux usages et modes de faire l'espace public" : benchmark 

international/ AGENCE D'URBANISME DE LYON

• Économie circulaire, un atout pour relever le défi de l'aménagement durable des 

territoires, ADEME, juin 2017

• Gids Duurzame Gebouwen: 

Dossier | De levenscyclus van materialen: analyse, informatiebronnen en 

keuzehulpmiddelen
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http://tempoterritorial.fr/le-guide-prendre-en-compte-le-temps-dans-lamenagement-est-en-ligne/
http://documentation.urbalyon.org/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=66693&fonds=&cid=393
http://experimentationsurbaines.ademe.fr/index.php/economie-circulaire-et-urbanisme/de-quoi-parle-t-on/
https://www.gidsduurzamegebouwen.brussels/nl/uitdagingen.html?IDC=7244


CONCLUSIE

• Verdichting is een gegeven

• Verdichting kan positief zijn op voorwaarde dat ze goed 
wordt beheerst

• Verdichting moet worden aangepakt in het kader van een 
totaalvisie ter bevordering van een veerkrachtige, 
circulaire, flexibele en evoluerende nabijheidsstad
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Voorwaarden voor een kwaliteitsvolle verdichting?



Dank u voor uw aandacht!



CONTACT

Charlotte CLAESSENS

Dpt. Begeleiding Duurzame stad

Contactgegevens

 : +32 2 5634183

E-mail: cclaessens@leefmilieu.brussels


