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DOELSTELLINGEN VAN DE PRESENTATIE

• Ertoe aanzetten rekening te houden met de globale 
context van mobiliteit 

• Op verschillende schalen nadenken: 

• Gebouw (micro) 

• Wijk (meso) 

• Gewest (macro)

• Het initiatief Be Sustainable voorstellen als een 
hulpmiddel bij het ontwerpen

• Duurzame projecten op vlak van mobiliteit als 
inspiratiebron
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PLAN VAN DE UITEENZETTING

I. Uitdagingen

II. Be sustainable: een initiatief voor de 
duurzame wijken in Brussel

III. Duurzaamheid rijmt met transversaliteit

IV. Focus mobiliteit

V. Gevalsstudie
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I. UITDAGINGEN

• Naar een efficiënte en duurzame mobiliteit
Cf. GPDO - As 4: “HET GRONDGEBIED INZETTEN OM MULTIMODALE 
VERPLAATSINGEN TE BEVORDEREN”

 Ruimtelijke ordening: Demografische groei, suburbanisatie 
en verzadiging van de openbare ruimte
–Gemengde en polycentrische stad, redelijk verdichtingsbeleid

 Milieu: Luchtkwaliteit, Klimaat, Geluid, Water, …
–LEZ, nieuwe gedragingen (MAS), multimodaliteit, actieve mobiliteit, 

groen netwerk, …

 Productiviteit: Verkeersproblemen en verplaatsingstijd
– Buurtstad: Verplaatsingen, zowel qua aantal als qua afstand, 

verminderen



Een initiatief voor de duurzame wijken in Brussel

II. BE SUSTAINABLE

Werk maken van de duurzame wijken



Voorgeschiedenis van het initiatief

II. BE SUSTAINABLE

Wereldwijde ambities
Verenigde Naties

GPDO

ABV

• Duurzaamheid centraal in de actualiteit



Voorgeschiedenis van het initiatief

II. BE SUSTAINABLE



Voorgeschiedenis van het initiatief

II. BE SUSTAINABLE

• Een coproductie van het 
Gewest



Stand van zaken van de tool

II. BE SUSTAINABLE

REGELGEVENDE TOOLS

OPERATIONELE TOOLSSTRATEGISCHE TOOLS

ORIËNTATIE- EN REFERENTIETOOLS

TECHNISCHE 
TOOLS…

VADEMECUMS 

INFOFICHES 

GIDSEN

TOOLS BMA

KANAALPL
AN

]PYBLIC[

GELUIDSPLAN
WATERBEHEERPLAN

WONINGENPLAN 

SCHOOLPLAN 

LUCHT-, KLIMAAT-, 
ENERGIEPLAN

GOOD MOVE 

GEMOP’S 
GPDO 

RPA

GEMSV’S…GSV 

BWROBBP

GBP



Een platform voor duurzame wijken

II. BE SUSTAINABLE



Een platform voor duurzame wijken

II. BE SUSTAINABLE

• Inhoud van het platform:

• Een netwerk

• Een toolbox

• Diensten om tot actie over te gaan



II. BE SUSTAINABLE

• Een netwerk

Een platform voor duurzame wijken

GEBRUIKERS

DEPARTEMENT 
DUURZAME STAD

FACILITATOR 
DUURZAME WIJK

Regionale overheden

TECHNISCH 
COMITÉ

STUURGROEP

EXPERTISE

Project-
dragers

Studie-
bureaus



II. BE SUSTAINABLE

Van algemeen naar meer in detail

• Een toolbox

Een platform voor duurzame wijken



II. BE SUSTAINABLE

1 
HANDVEST

BELEIDS 
VERKLARING

• Een toolbox

Een platform voor duurzame wijken



II. BE SUSTAINABLE

• Een toolbox

1. Handvest:
• Beleidsverklaring

• Legt de doelstellingen vast

Een platform voor duurzame wijken



II. BE SUSTAINABLE

1 
HANDVEST

BELEIDS 
VERKLARING

2
QUICKSCAN

SNELLE
ANALYSE

TOOL

• Een toolbox

Een platform voor duurzame wijken



• Een toolbox

2. Quickscan: 
• Snelle analysetool

Een platform voor duurzame wijken:

II. BE SUSTAINABLE

Projectbeheer & participatie 
Menselijke leefomgeving 
Ruimtelijke ontwikkeling 
Mobiliteit
Fysieke omgeving 
Natuurontwikkeling 
Waterkringloop
Materialen & hulpbronnen 
Energie

CONTEXT                               AMIBITIE                                PROJECT

CONTEXT                               AMIBITIE                                PROJECT

Ruimtelijke ontwikkeling 



II. BE SUSTAINABLE

1 
HANDVEST

BELEIDS 
VERKLARING

2
QUICKSCAN

SNELLE
ANALYSE

TOOL

3
COMPASS

ANALYSE-
EN EVALUATIE

TOOL

• Een toolbox

Een platform voor duurzame wijken



Een platform voor duurzame wijken

II. BE SUSTAINABLE

• Een toolbox

3. Compass: Analyse- en evaluatietool



II. BE SUSTAINABLE

1 
HANDVEST

BELEIDS 
VERKLARING

2
QUICKSCAN

SNELLE
ANALYSE

TOOL

3
COMPASS

ANALYSE-
EN EVALUATIE

TOOL

4
DOCUMENTATIE

MEMENTO, FICHES

• Een toolbox

Een platform voor duurzame wijken



Een platform voor duurzame wijken

II. BE SUSTAINABLE

• Een toolbox

4. Documentatie/Memento:
• Een schat aan informatie



II. BE SUSTAINABLE

Een platform voor duurzame wijken

• Een toolbox

4. Documentatie/Projectfiches:
• Een inspiratiebron



• Diensten om tot actie over te gaan: Workshops/Opleidingen

Een platform voor duurzame wijken

II. BE SUSTAINABLE



II. BE SUSTAINABLE

Brussel@Leuven
Oktober 2018

Brussel@Rijsel
Juni 2019

• Diensten om tot actie over te gaan: Bezoeken/Reizen

Een platform voor duurzame wijken



II. BE SUSTAINABLE

ITERATIEF PROCES

• Diensten om tot actie over te gaan: Begeleiding van de 
Facilitator Duurzame Wijken

Een platform voor duurzame wijken:



II. BE SUSTAINABLE

Noordwijk/definitiestudie/
Perspective/ 2018

Witte Vrouwen/ 
Masterplan/BGHM/2016

Novacity/gemengd 
project 
Citydev/ 2016

Trèfles/Woningfonds/ 
2017

Klein eiland Citygate 
II/BGHM-citydev/ 2017

RPA 
Heyvaert/Perspective/2017

DWC 
Stephenson/Renovas/2
018

RPA 
MAX/Perspective/2019

Vriendschapswijk/En 
Bord de Soignes/2019

OCMW 
Elsenen/Masterplan/20
19

Wijkprojecten met begeleiding sinds 2016



III. DUURZAAMHEID RIJMT MET 
TRANSVERSALITEIT

• 10 thema’s

• Geïntegreerde aanpak

• Rekening houden met de 
context

• Structuur zoals Gids 
duurzame gebouwen



III. DUURZAAMHEID RIJMT MET 
TRANSVERSALITEIT



III. FOCUS MOBILITEIT



III. FOCUS MOBILITEIT

Aangepast aan 
actieve 
vervoerswijzen

Logistiek

Globaal kader

1. Handvest 
De wijk is efficiënt bereikbaar en faciliteert het gebruik van actieve vervoerswijzen en 
het openbaar vervoer voor alle gebruikers. 

Alternatieven 
voor de wagen



III. FOCUS MOBILITEIT
2. Quickscan

– Principes

• Het STOP-Principe als ambitie voor een duurzame mobiliteit in het 
Brussels Gewest: 

– prioriteit eerst naar Stappen, dan Trappen, vervolgens Openbaar vervoer en dan 
pas naar Privévervoer.

• Een wijk ontwerpen = opportuniteit om het gebruik van actieve 
veroerswijzen (stappen en trappen) en van het openbaar vervoer te 
promoten en aan te moedigen. 

• Het begrip “nabijheid” dat centraal staat, duidt op de wil om deze actieve 
vervoerswijzen als prioritair te beschouwen bij het kiezen uit 
verschillende mogelijkheden.



III. FOCUS MOBILITEIT
2. Quickscan 

- Rekening houden met de vervoersmiddelen, met 
een permanente schaalsprong tussen het 
Gewest, de Gemeente, de Wijk en het Gebouw

- Verstrengelen van belangen

- Contextuele mobiliteitsstrategie
- Rekening houden met het groter netwerk 
- als onderdeel van de “projectperimeter”



III. FOCUS MOBILITEIT
2. Quickscan

- Het ontwerp en de inrichting van de 
mobiliteitsinfrastructuur:

- ter ondersteuning van een ambitieuze 
mobiliteit 

- gunstig voor actieve vervoerswijzen en 
openbaar vervoer

1. Aangepaste inrichting naargelang de 
specialisatie van het netwerk

2. Het gebruik en de plaats van de auto worden 
gerationaliseerd

3. Zet aan tot het gebruik van actieve modi

4. Vergemakkelijkt en stimuleert het gebruik 
van het openbaar vervoer



III. FOCUS MOBILITEIT
2. Quickscan

- Leveringen = kunnen een bron van overlast zijn:
- De organisatie van de leveringen, 

afvalinzameling, enz. op voorhand 
opnemen in het programma

- Op wijkniveau nadenken over: 
- De locatie van de functies > de 

verkeerveroorzakers beperken en 
eventueel leveringen te groeperen

- De organisatie van de leveringen zo min 
mogelijk over de weg;

- Gebieden die bestemd zijn voor de 
bevoorrading van de wijk integreren;

- De keuze van de gebruikte voertuigen (ook 
over water…).



III. FOCUS MOBILITEIT
2. Quickscan

- De organisatie van de werf inzetten op: 
- De organisatie van de fasering 
- De organisatie van alternatieve routes,  
- Het behoud van het aanbod gedeelde 

voertuigen (auto’s, fietsen, ...),
- De organisatie van konvooien, exploitatie 

van de waterweg…



III. FOCUS MOBILITEIT
2. Quickscan

1. De wijk biedt alternatieve 
verplaatsingssystemen

2. De wijk laat het delen van infrastructuur 
toe

3. Het wijkpoject begeleidt de gebruikers 
naar nieuwe praktijken



IV. CASESTUDIE: BORDEAUX



• Een toegankelijke en dynamische Europese stad

IV. CASESTUDIE: BORDEAUX
De tram, een globaal agglomeratieproject in de stad



• In de jaren 90

IV. CASESTUDIE: BORDEAUX
De tram, een globaal agglomeratieproject in de stad



• Vaststelling

• Evolutie van de stedelijke “vlek”: 
buitensporige inname van het 
territorium 

• Verzwakking van het centrum

• Langere verplaatsingstijden en -
afstanden

• Geen echte rangschikking van de 
centraliteiten en dienstenkernen 
in de agglomeratie

• Insluiting van de rechteroever en 
de achtergestelde wijken met 
slechte verbindingen

IV. CASESTUDIE: BORDEAUX
De tram, een globaal agglomeratieproject in de stad

Stedelijke groei van 1950 tot 1999
45% bijkomend aantal inwoners
136% toename stedelijk gebied



• Stadsproject uit 1996 met als doel:

• het onevenwicht tussen de oevers herstellen,

• een nieuwe Noord/Zuid ontwikkelingsas langs de Garonne creeëren,

• het hyperstadscentrum opnieuw levendiger maken

IV. CASESTUDIE: BORDEAUX
De tram, een globaal agglomeratieproject in de stad



• Stadsproject uit 1996 -
een tool:

• Progressieve 
ontwikkeling van het 
Gemeenschappelijk 
Vervoersnet met een 
eigen Bedding (TCSP) 
als basis van een 
globale beschouwing 
op schaal van de 
agglomeratie

Bron: 
http://www.bordeaux2030.fr/sites/www.bordeaux2030.fr/files/_

_pu_3_actualise_juin_2013.pdf

IV. CASESTUDIE: BORDEAUX

GELEIDELIJKE ONTWIKKELING VAN EEN OPSTELSTROOK 
VOOR OV

Mobiliteit
Van het traject “wateroevers” tot
de agglomeratie

Tramuitbreiding Opstelstrook voor 
OV in onderzoek



IV. CASESTUDIE: BORDEAUX

De tram, een globaal agglomeratieproject in de stad



• Strategie

• meteen een globaal netwerk 
van 3 lijnen uitbouwen

• de meest achtergestelde 
wijken bedienen

• een radiaal en vermaasd
netwerk rond 3 grote 
overstapknooppunten van het 
hypercentrum om het 
transitovervoer uit te 
schakelen

• een structurerende visie die 
verstedelijking concentreert 
rond de zware assen van het 
openbaar vervoer

-> prioritaire corridors = nieuw 
frame voor de stadsontwikkeling

IV. CASESTUDIE: BORDEAUX



• Strategie

• alle aspecten van de buurtstad 
behandelen via een stadsproject 
en dit in elke wijk, met het oog 
op: 

• een globale benadering per 
kleine sector, 

• rekening houdend met de 
diversiteit van de stedelijke 
contexten, 

• samen met:

– snelheidsbeperking en 
veilige verplaatsingen 

– toegankelijkheid en de 
verdeling van het 
weggebruik 

– parkeren en het promoten 
van alternatieven voor de 
wagen

IV. CASESTUDIE: BORDEAUX



IV. CASESTUDIE: BORDEAUX

De tram, een een globaal agglomeratieproject in de stad

De oever van de Garonne aan de quai Richelieu nu omringd door groen.

• Resultaat: de openbare ruimte herveroveren
• volledige heraanleg van de openbare ruimten rond de lijn



IV. CASESTUDIE: BORDEAUX

De tram, een globaal agglomeratieproject in de stad

De voetgangersruimte over een groot deel van het plein zorgt ervoor dat het erfgoed, de Pey-Berland kathedraal 
en het stadhuis (foto uit 2003), opnieuw groots en zichtbaar wordt. 

Architecten: Bureau King Kong

• Resultaat: de openbare ruimte herveroveren
• volledige heraanleg van de openbare ruimten rond de lijn



IV. CASESTUDIE: BORDEAUX

De tram, een globaal agglomeratieproject in de stad

De quai des Chartrons waar lijn B van de Bassins à flot het stadscentrum verbindt met de Bacalan wijk met 
haltes aan de verschillende kades.

• Resultaat: de openbare ruimte herveroveren
• volledige heraanleg van de openbare ruimten rond de lijn



• Resultaten: ondersteuning voor stadsvernieuwing

IV. CASESTUDIE: BORDEAUX

De tram, een globaal agglomeratieproject in de stad



• Resultaten: ondersteuning voor 
stadsvernieuwing

IV. CASESTUDIE: BORDEAUX

De tram, een globaal agglomeratieproject in de stad

Lijn B werd tijdens de 2e fase in 2007 verlengd via de kades naar Bacalan en les Bassins à Flots



• Resultaten: de ruggengraat van de nieuwe wijken

IV. CASESTUDIE: BORDEAUX

De tram, een globaal agglomeratieproject in de stad

De noordwestelijke ecowijk Ginko die in 2013 de eerste inwoners 
verwelkomt met een tramverbinding sinds 2014.



• Resultaten: uitbreiding 
zachte mobiliteit

IV. CASESTUDIE: BORDEAUX

UITBREIDING VAN HET ZACHT 
MOBILITEITSNETWERK

Zone 30 en/of 
fietspaden + 
fietsstroken in 
tegengestelde richting



• Resultaten: uitbreiding zachte mobiliteit

IV. CASESTUDIE: BORDEAUX

De heringerichte place de la Comédie met meer ruimte voor 
voetgangers wordt een hoofdlijn van de tram. Tramwerken–

architect: Fabien Pedelaborde

De tram, een globaal agglomeratieproject in de stad

Pont de Pierre gesloten voor voertuigen



IV. CASESTUDIE: USQUARE



IV. CASESTUDIE: USQUARE

Actieve vervoerswijzen centraal in de 
mobiliteitsstrategie

• Een 
lokalisatiepotentieel 
met gewestelijke 
uitstraling

Kazernes van Elsene

Universitaire sites ULB/VUB

Andere universitaire sites

Competitiviteitspolen

Voorzieningen

Strategische ontwikkelingsassen kennis en new-tech

Hogere en internationale tertiaire strategische
ontwikkelingsassen

Andere strategische ontwikkelingsassen



IV. CASESTUDIE: USQUARE

• Programma: heeft als doel 4 grote operaties uit te voeren:

–Operatie “voorzieningen”: universitaire (een onderzoekscentrum, 
een  instituut voor advanced studies, een transitie-atelier en een onthaalhuis 
voor studenten) en gemeenschappelijke voorzieningen (foodcorner, kleine 
handelszaken en restaurants - bovengrondse bruto-oppervlakte +/- 8.500m²

–Operatie “ondernemerschap en innovatie”: 
gemeenschappelijke incubator ULB-VUB, een FabLab en een StartLab -
oppervlakte +/- 6.000 m² 

–Operatie “universiteitswoningen”: 600 en 650 koten in het kader 
van de reconversie- en afbraak/heropbouwprojecten op een bruto-
oppervlakte van +/- 18.000 m²  

–Operatie “gezinswoningen”: nieuwe woningen in het kader van de 
afbraak/heropbouwprojecten op een bruto-oppervlakte van +/- 20.000 m² 

Actieve vervoerswijzen centraal in de 

mobiliteitsstrategie



IV. CASESTUDIE: USQUARE

• Tool: Het Richtplan van Aanleg (RPA)

Actieve vervoerswijzen centraal in de 
mobiliteitsstrategie



IV. CASESTUDIE: USQUARE

• Tool: Het Richtplan

– 5 grote ambities:
• een innoverend project voor 

Brussel;

• een nieuwe ontmoetingsplek 
voor de wijk;

• een innoverend en gemengd 
programma: 

• een samenhangend project 
met de historische identiteit 
van de site en de toekomstige 
behoeften van de wijk;

• duurzaamheid van het project 
en circulaire economie

Actieve vervoerswijzen centraal in de 
mobiliteitsstrategie

• Tool: Het Richtplan van Aanleg (RPA)



IV. CASESTUDIE: USQUARE

• Uitdagingen van het gebied

• Een grote toegankelijkheid 
bevorderen

Actieve vervoerswijzen centraal in de 
mobiliteitsstrategie



IV. CASESTUDIE: USQUARE

• Uitdagingen van het gebied

• Een behoefte aan openbare 
ruimten

Actieve vervoerswijzen centraal in de 
mobiliteitsstrategie

Verschillende stedelijke knooppunten nabij de site



IV. CASESTUDIE: USQUARE

• Lokale stedelijke context

• De site van de kazernes nabij en 
toch geïsoleerd 

Actieve vervoerswijzen centraal in de 
mobiliteitsstrategie

Generaal Jacqueslaan

Belangrijke as

Lokaal stratensysteem



IV. CASESTUDIE: USQUARE

• Een snelle activering voor een efficiënt gebruik 

Actieve vervoerswijzen centraal in de 
mobiliteitsstrategie



IV. CASESTUDIE: USQUARE

• Stedenbouwkundige 
principes 

• Van een ingesloten site naar 
een bestemmingsplek en 
een verbindingsknoop

– Een geconnecteerde en 
doordringbare site

– Een actieve diagonaal

– Identificeerbare toegangen

Actieve vervoerswijzen centraal in de 
mobiliteitsstrategie

WIJK 
ELSENE

STATION VAN 
ETTERBEEK

Diensten voor studenten

Gastenverblijf

Mogelijke inplanting van een 
handelszaak /universitaire 
dienst die openstaat voor de 
gebruikers van de wijk

Mogelijke 
incubator/FabLabHoreca (als 
gebruikelijke aanvulling

Mogelijke inplanting van een 
openbare voorziening

Food cour

Mogelijke
buurtwinkel

Mogelijke
gedeelde ruimte
(studentenleven)

Mogelijke inplanting van een 
openbare voorzienig

Activering van de hoeken, 
relatie op de begane grond
te ontwikkelen

Activering van 
de hoeken,



IV. CASESTUDIE: USQUARE

• Stedenbouwkundige principes 

• Openbare ruimten als 
verbindende factor

– Een voorplein als verbindende 
factor

– Een park

– De buitenruimten met elkaar 
verbinden

Actieve vervoerswijzen centraal in de 
mobiliteitsstrategie



IV. CASESTUDIE: USQUARE

• Stedenbouwkundige principes 

• Duurzaamheid en circulaire 
economie centraal in de 
herinrichting van de openbare 
ruimte

– Kringloopeconomie

– Duurzame ontwikkeling en 
biodiversiteit

– Actieve en alternatieve mobiliteit

– Duurzame consumptie

Actieve vervoerswijzen centraal in de 
mobiliteitsstrategie



IV. CASESTUDIE: USQUARE

• Stedenbouwkundige 
principes 

• Een buitengewoon 
toegankelijk site 
voorbehouden voor actieve 
vervoerswijzen 

– verplaatsingen te voet, met de 
nadruk op de noord-zuid 
diagonaal 

• een herkenbare route, 
zichtbaar in het gebied 

• comfortabel verkeer voor 
PBM (hoogteverschil aan de 
Generaal Jacqueslaan)

Actieve vervoerswijzen centraal in de 
mobiliteitsstrategie

Voetgangerspad
Structurerend voetgangerspad
Mogelijkheid van toegang doorheen de gebouwen
Openbare toegang 



IV. CASESTUDIE: USQUARE

• Stedenbouwkundige principes 

• Een buitengewoon 
toegankelijk site 
voorbehouden voor actieve 
vervoerswijzen 

– Het gebruik van de fiets wordt 
gestimuleerd door:

• talrijke fietsplaatsen op de site: 
1.440 fietsplaatsen 
aanbevolen door het RPA

• Comfortabele en veilige 
fietspaden aanleggen, 
gescheiden van de 
voetgangersstroom 

Actieve vervoerswijzen centraal in de 
mobiliteitsstrategie

Principe voor de aanleg van het primaire en secundaire fietsnet



IV. CASESTUDIE: USQUARE

• Stedenbouwkundige principes 
• Een buitengewoon toegankelijk site voorbehouden voor actieve 

vervoerswijzen
– Gebruik van de fiets: enkele principes

Fietspaden van het 
primair fietsnet:
- 4m breed, 
- met materialen van 

hoge kwaliteit 
- doorlatend, 
- voldoende verlicht,

Integratie met het lokale 
levende weefsel en met 
het trage net: 
- Vlekkeloze integratie 

van de route met de 
groene 
fietsstructuren van de 
wijk en die van de 
universiteiten. 

Optimale aansluiting 
met het openbaar 
vervoer, het station van 
Etterbeek 

De fietscultuur 
voortzetten:  
- laadpunten voor de 

(elektrische) fietsen; 
- informatiepunten 

over de locatie, 
- herstelpunten.

Actieve vervoerswijzen centraal in de 
mobiliteitsstrategie



IV. CASESTUDIE: USQUARE

• Stedenbouwkundige principes 

• Een buitengewoon 
toegankelijk site 
voorbehouden voor actieve 
vervoerswijzen 

– Parkeerstrategie

• PARKING WONINGEN Ratio 
< GSV: 0,77plaatsen/woning. 
Het overschot van 0,23 
plaatsen/woning zou kunnen 
gebruikt worden voor de 
woningen uit de wijk

• OPENBARE PARKING (min. 
110 gemeenschappelijke 
plaatsen) 

Actieve vervoerswijzen centraal in de 
mobiliteitsstrategie



IV. CASESTUDIE: USQUARE

• Stedenbouwkundige 
principes

• Een buitengewoon 
toegankelijk site 
voorbehouden voor actieve 
vervoerswijzen

– Leveringen/Doelstellingen:
• het vrachtwagenverkeer tot het 

minimum beperken

• een uurregeling voor de 
leveringen verplichten

• de leveringen gemeenschappelijk 
maken

• de geluids- en ruimtelijke hinder 
zo veel mogelijk beperken

• een groene mobiliteit bevorderen

• gecentraliseerde afhaalpunten 
creëren

Voorbeeld van leveringstrajecten om de impact om de openbare ruimte te 
vermijden De privatisering van bepaalde ruimten zal de definitieve trajecten 
bepalen. 

Actieve vervoerswijzen centraal in de 
mobiliteitsstrategie zeer druk

druk

weinig druk

zeer weinig druk

mogelijke leveringspunten



IV. CASESTUDIE: USQUARE
Actieve vervoerswijzen centraal in de 
mobiliteitsstrategie

• Resultaat: Het Richtplan van Aanleg (RPA)



TE ONTHOUDEN UIT DEZE UITEENZETTING
• Mobiliteit vormt 1 van de hefbomen voor een duurzame stad

• Een duurzame mobiliteit ontwikkelen maakt deel uit van een 
globaal kader, met verschillende schalen: Gebouw, Wijk, 
Gemeente, Gewest

• Mobiliteit interageert met de andere duurzaamheidsthema’s:

• planning en programmatie: een gemengde en polycentrische 
buurtstad,

• infrastructuur: multimodaal, actieve mobiliteit, mobility as a 
service, logistiek

• Mobiliteit is de belangrijkste hefboom van de overheid voor een 
duurzame stad

• Er bestaan inspirerende voorbeelden. Anderen doen het, waarom 
wij niet?

• Er bestaan tools om jullie te helpen een duurzaam wijkproject op 
een transversale manier te ontwikkelen 72



TOOLS, WEBSITES, BRONNEN

• be sustainable
https://besustainable.brussels/

> 10 thema’s > Mobiliteit: https://besustainable.brussels/nl/charte/mobiliteit/

• Bordeaux
http://www.bordeaux2030.fr/sites/www.bordeaux2030.fr/files/__pu_3_actualise_juin_2013.pdf

> “Le tramway de la communauté urbaine de Bordeaux, cinq ans après sa mise en service : 
entre métamorphose urbaine et construction du projet métropolitain”: 
https://www.cairn.info/revue-transports-urbains-2009-1-page-16.htm

• Usquare
http://usquare.brussels/

> RPA Kazernes > Perspective: http://perspective.brussels/nl/stadsprojecten/strategische-
polen/kazernes-van-elsene-usquare

> Tijdelijke bezetting > SeeU: https://www.see-u.brussels/
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CONTACT

Céline DUTRY

Functie(s): Projecten - departement Begeleiding 
Duurzame Stad

Contactgegevens

E-mail: cdutry@environnement.brussels


