
]pyblik[ + artgineering
April 2017

Gids van de Brusselse 
publieke ruimte

pyblik.brussels

Opleiding APR
2015-2016
Theoretische bundeling 
van de opleidingssessies



Inhoudstafel

Kader                                                                   1

Doelstellingen  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  2

Doelgroep  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  3

Definitie van de publieke ruimte   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4

Werkwijze  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  5

Context                                                                 1

Algemene typologievan de Brusselse publieke ruimtes                                 2

Straten .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  3

Lanen, boulevards en steenwegen   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4

Pleinen  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  5

Kruisingen  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6

Andere  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .7

Specifieke kenmerken van het Brusselse grondgebied                                 8

Morphogenese .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  9

Structuur van het Brusselse grondgebied: geografieën, 
natuurlijke netwerken en centraliteiten   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12

Weghiërarchisering en wegspecialisatie  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 15

Brusselse planologische kaders en operationele werkinstrumenten                17

Normatieve planificatie  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 18

Strategische planificatie .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 19

Operationele inrichting .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 21

Ambities                                                               1

— Projectmanagement

Proces                                                                                                2

1 .1 . Transversaal en interdisciplinair management hanteren  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  3

1 .2 . De coproductie van de ruimte organiseren  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5

1 .3 . Een aanpak bepalen en de juiste tools kiezen  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .7

Economie                                                                                           10

2 .1 .  Rekening houden met de totaalkosten .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  11

2 .2 . Rekening houden met de ruimere totaalkosten .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 13

— Inrichting van de publieke ruimte

Netwerk                                                                                             15

3 .1 .  De coherentie van de plek en haar grondgebied vergroten   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 16

3 .2 . Het inrichtingsproject kaderen in de bestaande netwerken   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 18

3 .3 . De verbindingsmogelijkheden voor voetgangers en fietsers verbeteren  .  .  .  .  .20

3 .4 . Zorgen voor een inrichtingscoherentie .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .22

3 .5 . Specifieke passage- en doorgangsruimtes 
op een volwaardige manier integreren   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .24



Delen                                                                                               25

4 .1 . Het perspectief van een verruimde straatcode in acht nemen  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .26

4 .2 . Bij het inrichten de modale 
prioriteiten bestuderen .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  28

4 .3 . Inrichtingen ontwerpen die de intermodaliteit bevorderen  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 30

4 .4 . De animatie van de publieke ruimte bevorderen  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 31

4 .5 . De ruimte vrijmaken, beschikbaar maken  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .33

4 .6 . Op een flexibele manier ontwerpen  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .34

4 .7 . Via de inrichting het aangename karakter van de publieke ruimte verzekeren 36

Ecosysteem                                                                                       38

5 .1 . Het groene netwerk opbouwen en versterken .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .39

5 .2 . De natuurlijke watercyclus zoveel mogelijk benaderen .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 41

5 .3 . De milieueffecten 
van de inrichting minimaliseren  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .42

5 .4 . Onderhoudsvriendelijke inrichtingen voorzien  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .44

5 .5 . Een inrichting ontwerpen die een milieuverantwoordelijk gedrag stimuleert  .   .46

5 .6 . Rekening houden met het microklimaat 
van de plek  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 47

5 .7 . De continuïteit van het ecomobiel netwerk bevorderen .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .48

Esthetiek                                                                                          50

6 .1 . Stimulerende sequenties en perspectieven in scene zetten  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 51

6 .2 . Elementen kiezen die streven naar kwaliteit, 
soberheid en samenhang (totaalwaarde)   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .53

6 .3 . De stedelijke en patrimoniale elementen en gehelen valoriseren  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .55

6 .4 . Een nachtelijke scenografie creëren  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 57

6 .5 . Alle zintuiglijke vermogens aanspreken .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .58

6 .6 . De kunst van de stad uitdenken  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 59wW

Toepassingen                                                         1

Henri Bergéstraat .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  2

Moutstraat  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 16

Brouwerijstraat  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 30

Vorstlaan  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .44

Orban kruising  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .58

Gemeenteplein van Molenbeek   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 73

Kardinaal Mercierplein  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 88

Rogierplein  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 102

Park L28  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  118

Zennepark  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 133 

Prospectie

Credits



Kader - 1

Kader >

Kader
De Brusselse publieke ruimte vormt een kostbare, maar niet vanzelfsprekende erfenis.

Publieke ruimtes zijn essentiële elementen van het leefkader in Europese grootsteden. Die ruimtes
kwalitatief inrichten maakt de stad niet alleen leefbaarder en aantrekkelijker. Het draagt ook bij tot
de identiteit van de stad en zorgt voor meer sociale cohesie.

Publieke ruimtes zijn plekken vol leven. Ontmoeting en uitwisseling staan centraal. Door de
kwaliteit van het samenzijn te ondersteunen, spelen ze een centrale rol in het stedelijke leven. Die
rol is des te uitdagender in Brussel, stadsgewest in het centrum van de Europese Unie.

Maar er spelen ook complexe kwesties in de publieke ruimte: de ruimte moet structurerend werken,
multifunctioneel en universeel toegankelijk zijn. Ze moet bijdragen aan de geschiedenis en de
stedelijke specificiteit. Het is de plaats bij uitstek om het samenleven te ervaren en ervaringen met
elkaar te delen. Idealiter eigenen zoveel mogelijk verschillende gebruikers zich de ruimte toe, op een
positieve manier. De ruimtes zijn zowel drager als onthuller van de stedelijke natuur.

De kwaliteit van het ontwerp, de inrichting en het beheer van de publieke ruimtes vragen om
competenties die deze complexiteit aankunnen. Die kwaliteit is lang beknot geweest door
beperkingen die gepaard gaan met gemotoriseerde verplaatsingen. Vandaag krijgt de publieke
ruimte geleidelijk aan haar functie en oorspronkelijke zin terug: die van het delen met een meer
evenwichtige spreiding van de verschillende modi. De inspanningen die de jongste jaren geleverd
zijn om de kwaliteit van de Brusselse publieke ruimtes te verbeteren, moeten worden voortgezet,
versterkt en veralgemeend tot het volledige grondgebied, met inachtneming van een algemene
logica en samenhang.

Binnen deze sterke beleidsambitie kadert deze Gids. Er worden ambities ontwikkeld die erop gericht
zijn de kwaliteit van de publieke ruimtes te versterken, door een goed projectmanagement en een
grote samenhang tussen de inrichtingen. Over het volledige Brusselse grondgebied dient er vanuit
dezelfde ambities naar kwaliteit gestreefd te worden, waarbij telkens de specifieke context wordt
uitgedrukt en gevaloriseerd.
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Doelstellingen
De Gids is een leidraad en referentietool zonder reglementaire
waarde. Hij is erop gericht om acties te bundelen en coherent te
maken en zo een toekomstvisie op de Brusselse publieke
ruimtes te presenteren. Vanuit de vaststelling dat er een groot
aantal technische documenten en sectorreferenten bestaan, is
het immers essentieel gebleken om een transversaal document
op te stellen dat een algemene toekomstvisie op de publieke
ruitme in het BHG omvat. De verschillende actoren en
beslissende instanties hebben nood aan een werkinstrument
waarin principes van inrichting en ontwerp van publieke

ruimtes worden gedefinieerd voor het volledige grondgebied van het Gewest. Deze Gids legt
de link tussen de Verklaring1 , die een gemeenschappelijke visie van de Gewestelijk politek
voor een kwalitatieve publieke ruimte formuleert aan de hand van 6 thema’s, en de
bestaande regelgeving en gespecialiseerde Vademecums. De Gids wil de samenhang van
de interventies op het Brusselse grondgebied en hun verankering in de specifieke
contexten verzekeren en is dus bedoeld als een operationeel werkinstrument, die het
mogelijk maakt om een geheel van waarden en doelstellingen te concretiseren. Deze
hoofddoelstellingen kunnen worden samengevat door de volgende acties:

Het identificeren van de specifieke kenmerken van het Brusselse grondgebied om een contextuele
aanpak te kunnen hanteren;
Het voorstellen van ambities en acties voor vernieuwende Brusselse publieke ruimtes die kaderen
in een hoge duurzaamheid;
Het illustreren van deze ambities en acties door middel van de voorbeeldprojecten;
Het aanreiken van een didactisch instrument dat referenties en voorbeelden van goede praktijken
bevat;
Het verwijzen naar de bestaande technische documenten om afstemming en transversaliteit te
verzekeren.

De Gids is ook gericht op concretisering van de strategische doelstellingen vastgelegd in
de verschillende plannen en documenten betreffende netwerken, bestemmingen,
mobiliteit, duurzame stad, … De GSV van haar kant wordt beschouwd als de reglementaire
hoofdreferentie. Hier worden minima in voorgeschreven, terwijl via deze Gids optimale
oplossingen worden nagestreefd. In overeenstemming met de bestaande teksten en
regelgeving, draagt hij dus bij aan de totstandkoming van een geharmoniseerde taal, die
de algemene leesbaarheid bevordert.

Verklaring voor een kwalitatieve publieke ruimte in Brussel, http://www.pyblik.brussels/nl/verklaring1.
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Doelgroep

De Gids is hoofdzakelijk bestemd voor de operationele actoren (gemeentelijke en
gewestelijke ambtenaren, beheerders, …) en de ontwerpers belast met de inrichting van de
publieke ruimtes. Hij is bedoeld als instrument van dialoog tussen ontwerpers,
operationele actoren en bouwheren. Daarnaast wil hij ook verstaanbaar, bruikbaar en
motiverend zijn voor de burgermaatschappij (bijvoorbeeld indien een bewonerscomité
beslist om een publieke ruimte in zijn wijk te herwaarderen). De in deze Gids gedefinieerde
waarden en principes zullen enkel effect hebben als ze door al deze actoren erkend, eigen
gemaakt en toegepast worden. Het is van primordiaal belang dat ze eenzelfde cultuur en
ambitie delen om samen te streven naar kwalitatieve publieke ruimtes.
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Definitie van de publieke ruimte
Publieke ruimte duidt op een complexe en meerduidige realiteit
met een historische lading. De publieke ruimtes die in deze
Gids aan bod komen, zijn hoofdzakelijk de ruimtes die het
domein van de openbare weg vormen. Idealiter kunnen ze
worden gedefinieerd op basis van de volgende criteria 1:
Publieke ruimte:

is verbonden met andere publieke ruimtes en vormt een link in het
netwerk
is toegankelijk voor iedereen, zonder onderscheid
is ontworpen en ingericht om plaats te bieden aan een breed gamma
activiteiten van openbaar leven
is op elk moment toegankelijk, met uitzondering voor
beheersnoodzaken
wordt gebruikt met eerbiediging van de algemene gedragscodes
uitgevaardigd door de overheid
bedient omliggende gebouwen en ruimtes

De exploratieve werkwijze heeft het team er echter toe aangezet om ook rekening te
houden met publieke ruimtes die zich op de grens van het ene of het andere criterium
bevinden, of zelfs afwijken van de beginhypothese. Aan de hand van recente inrichtingen
zoals het Zennepark of L28, was het doel om nieuwe typologieën en ondertypologieën te
onderzoeken en op z’n minst stil te staan bij de uitdagingen en vernieuwingsprincipes van
deze inrichtingen.  

REMY, J. ; VOYÉ, L., Ville, Ordre et Violence, Paris, PUF, 1981.1.

Bronnen

Meer weten

De la lutte des classes à la lutte des places, LUSSAULT, M. (2009)
Designing the city, towards a more sustainable urban form, FREY H., E & FN Spon (1999)
Dictionnaire de l’urbanisme et de l’aménagement du territoire, MERLIN P. et CHOAY F., Editions PUF (1988)
L’espace public, PAQUOT Thierry, Paris: La Découverte (2009)
Les espaces publics bruxellois, analyses et projets, INTER-ENVIRONNEMENT BXL et ARCHIVES D’ARCHITECTURE MODERNE,
ATELIER DE RECHERCHE ET D’ACTIONS URBAINES (1981)
Public places – urban spaces, the dimensions of urban design, CARMONA M. HEATH T. TIESDELL S. OC T., . Architectural
Press; Oxford (2003)
Sustainable urban design, an environmental approach, THOMAS R., Spon Press (2002)
Towards an urban renaissance, final report of the urban task force, ROGERS OF RIVERSIDE R., Spon Press (1999)
Ville, Ordre et Violence, REMY J. VOYÉ L.,, Editions PUF (1981)
Vocabulaire français de l’art urbain
Séminaire Auzelle

http://www.arturbain.fr/arturbain/vocabulaire/francais/fiches/marche/fiche_interactive/impression/ext.pdf
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Werkwijze

De Gids is een referentietool. Hij is opgesteld op basis van de door ]pyblik[ opgedane
ervaring en aan de hand van referenties die vernieuwende inrichtingen en
voorbeeldprojecten in Brussel illustreren. De Gids biedt echter geen ‘pasklare oplossingen’
voor de Brusselse publieke ruimtes. De voorgestelde werkwijze is er op gericht om,
enerzijds de algemene ambities te bepalen voor de kwalitatieve inrichting van de
Brusselse publieke ruimte en om anderzijds aan de hand van voorbeeldprojecten een
contextuele aanpak voor te stellen, vertrekkend van het principe dat elke ruimte tegelijk
uniek is en in een gegeven type past. Het deel "Ambities" van de Gids ontwikkelt een
algemene aanpak en formuleert per doelstelling een reeks aandachtspunten en te
ondernemen acties . Het deel "Toepassingen", is het onderzoeksresultaat van Brusselse
cases en illustreert bij wijze van conclusie van elke case, de praktijken die de algemene
ambities op bijzondere en voorbeeldige manier bewerkstelligen. De lijst van projecten is
niet afgesloten - ]pyblik[ wil er tijdens de verderzetting van het werk nog meer goede
praktijken aan toevoegen. De Gids is ook een instrument voor de toekomst, gericht op een
hoog kwaliteitsniveau voor de Brusselse publieke ruimtes. Dit binnen het idee dat wat
vandaag wordt gerealiseerd, geen hindernis mag vormen voor toekomstige inrichtingen
die nog duurzamer zijn.



Context - 1

Context >

Context
De Gids van de Brusselse publieke ruimtes heeft als doel om kwalitatieve ambities te definiëren
voor het geheel van publieke ruimtes in Brussel en om bij te dragen aan een gemeenschappelijke
cultuur voor de inrichthting van publieke ruimte. Deze algemene doelstelling kan enkel worden
bereikt als wordt erkend dat elke publieke ruimte specifiek is en kadert in haar context. Met deze
eigenheid dient rekening te worden gehouden – ze moet de voedingsbodem vormen van een juist en
aangepast concept voor elke publieke ruimte.

Samen vormen deze eigenheden doorheen de tijd types van ruimtes met specifieke mogelijkheden.
Deze mogelijkheden worden in deze Gids benaderd door ze te situeren in hun historische,
geografische en netwerkcontext.

De algemene types en hun specifieke subtypes worden gedefinieerd op basis van hun historiek, en
staan open voor continue evoluties. De typologie is gebaseerd op de morfologische en functionele
kenmerken van de ruimtes.
Om deze typologieën te ontwikkelen, is het dus belangrijk rekening te houden met de specifieke
contextuele kenmerken van het Brusselse grondgebied: de morfogenese of geschiedenis van het
Brusselse grondgebied. Die toont de redenen van ontstaan en de evolutie van de stedelijke
weefsels en vormen; de fysieke structuur van het Brusselse grondgebied; de hiërarchie en de
specialisatie 1 van de wegen.
Naast deze contextualiserende elementen worden de beleidsvisies voor de publieke ruimtes
uitgedrukt in de Brusselse normatieve en strategische planningsdocumenten.

De specialisatie van de wegen gehanteerd in deze Gids, steunt op de studie “Multimodale wegenspecialisatie in het1.
Brussels Hoofdstedelijk Gewest”, uitgevoerd door Timenco (Dirk Dufour, Marjolein de Jong) voor Leefmilieu Brussel in
2015-2016. Deze studie vormt een nieuwe reflectiebasis voor het verbeteren van de prestaties en complementariteit van de
vervoerswijzen door ze zo goed mogelijk te integreren in de publieke ruimte. Ze bestaat uit een cartografie die de netten
van de verschillende vervoerswijzen overkoepelt, waarbij elk net is onderverdeeld in drie niveaus. De principes van
multimodale specialisatie van de wegen zijn opgenomen in het nieuwe GPDO-ontwerp en zullen worden overgenomen in
het volgende gewestelijk mobiliteitsplan. Momenteel echter is alleen de weghiërarchie zoals gedefinieerd in het GBP,
officieel en reglementair.
De specialisatie definieert enerzijds het verbindingsmogelijkheden van de weg in het netwerk, en anderzijds de
inrichtingen en keuzes inzake modale spreiding van de stromen.

Bronnen

Meer weten

Bruxelles, BILLEN Claire DUVOSQUEL Jean-Marie, Fonds Mercator (2000)
Bruxelles 2040 – Trois visions pour une métropole, PERILLEUX B. (coord.) DEJEMEPPE P., Région de Bruxelles-Capitale,
Cabinet du Ministre Président (2012)
Bruxelles à Vingt ans, Bruxelles dans 20 ans, DEJEMEPPE Pierre, MOUCHART Céline, PIERSOTTE Caroline, RAYNAUD
Frédéric, VAN DE PUTTE Dirk, Agence de Développement Territorial (ADT) (2009)
Cahier de l’ADT n° 7
Bruxelles, chronique d’une capitale en chantier, DEMEY Thierry, CFC-Editions (1990)
Bruxelles, espaces partagés, espaces disputés, DESSOUROUX Christian, Université libre de Bruxelles (CIRHIBRU) &
Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale, (2008)
Metropolitan Landscapes – Open ruimte als basis voor stedelijke ontwikkeling – Espace ouvert, base de développement
urbain,, LOECKX A. CORIJN E. PERSIJN F. SMETS B. MABILDE J. VANEMPTEN E., Etude commanditée par le Vlaams
Bouwmeester, be.Brussels (2016)

http://Www.urbanisme.irisnet.be/lesreglesdujeu/les-plans-strategiques/le-prdd/bruxelles-metropole-2040
http://www.adt-ato.brussels/sites/default/files/documents/20ansBXL_FR_WEB_OK.pdf
http://www.vlaamsbouwmeester.be/nl/nieuws-publicaties/publicatie-metropolitan-landscapes
http://www.vlaamsbouwmeester.be/nl/nieuws-publicaties/publicatie-metropolitan-landscapes
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Context >

Algemene typologie van de Brusselse
publieke ruimtes
De typologische benadering maakt operationele verankering van de
inrichtingsmogelijkheden van publieke ruimtes mogelijk. Het type stemt overeen met een
generieke benaming van een publieke ruimte die een gegeven geheel van
gemeenschappelijke kenmerken en eigenschappen kwalificeert. Het induceert een
algemene aanpak waarin de functionele, formele, gebruiks- en representatiedimensies
worden geïntegreerd. Het getuigt ook van de evoluties volgens de geschiedenis van de
steden. In het kader van deze gids werd een reeks types en subtypes van publieke ruimtes
geïdentificeerd aan de hand van een cartografische studie gebaseerd op de toponymie. De
types en subtypes werden weerhouden omwille van hun representativiteit voor het
Brusselse grondgebied. Er worden 5 geïdentificeerde types en 13 geïdentificeerde subtypes
weerhouden volgens de groepering van gemeenschappelijke morfologische kenmerken.

Meer weten over het cartografische onderzoek
gebaseerd op de toponymie van de Brusselse publieke

Het cartografische onderzoek gebaseerd op de toponymie van de
Brusselse publieke ruimtes, toont een geografie die informatie
geeft over de territoriale structuur, de morfologische weefsels en
de geschiedenis van het Brusselse grondgebied. De cartografische
studie toont ook de noodzaak aan om de types onder te verdelen in
subtypes of om nieuwe types te suggereren om zo goed mogelijk
rekenschap te geven van de evolutie van Brussel. Het betreft onder
andere getransformeerde, zelfs van aard veranderde publieke
ruimtes zoals de Wetstraat, de Bruynstraat, de Anspachlaan en
publieke ruimtes zoals Parckfarm waarin nieuwe uitdagingen
worden aangegaan.
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Context > Algemene typologie van de Brusselse publieke ruimtes >

Straten

De straat vormt en structureert het gewone weefsel van de stad, de drager van de
‘bewoonde stad’. Dit type verwijst naar een veelheid aan historische contexten en
eigenheden: van de middeleeuwse stad tot de samengestelde stad in hedendaagse
mutatie. Haar kleine relatieve breedte creëert een nauwe band tussen de gebouwen en de
publieke ruimte, alsook een sterke onderlinge zichtbaarheid. De straat is tegelijk een
plaats van passeren, wonen en ontmoeten. Ze bewijst diensten, en biedt ruimte voor het
dagelijkse leven, woningen en lokale activiteiten. Meestal is er maar weinig begroeiing. Dat
vormt een belangrijke uitdaging om de kwaliteit van het leefkader te verbeteren. Andere
terugkerende uitdagingen waarmee de straat zeker wordt geconfronteerd, zijn de kwaliteit
van de inrichtingen van de gelijkvloerse verdiepingen van gebouwen, de overgangen
tussen publiek en privé, het parkeerbeheer (op de publieke weg en naargelang de
contexten, de toegangen tot de garages) en de 'modal split'. In het type ‘straten’ worden in
deze gids de subtypes ‘woonstraat’ en ‘gemengde straat’ onderscheiden. In een ‘woonstraat’
bevinden zich hoofdzakelijk individuele of collectieve woningen, waarbij de aanwezigheid
van winkels, dienstenbedrijven en buurtvoorzieningen niet is uitgesloten. Een ‘gemengde
straat’ wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van woningen, winkels, dienstenbedrijven,
voorzieningen en economische activiteiten.

Toepassingen

Brouwerijstraat Henri Bergéstraat Moutstraat

http://vademecum.studionr.be/nl/application/brouwerijstraat/
http://vademecum.studionr.be/nl/application/henri-bergestraat/
http://vademecum.studionr.be/nl/application/moutstraat/
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Context > Algemene typologie van de Brusselse publieke ruimtes >

Lanen, boulevards en steenwegen
Lanen, boulevards en steenwegen bundelen een grote groep van
wegen gekenmerkt door een grote breedte (geldt voor de grote
meerderheid ervan), een historische verankering en een rol als
herkenningspunt, soms symbolisch, sterk en betekenisvol.
Deze types worden ook gekarakteriseerd door een
compositielogica die hen een structurerende rol geeft in het
wegennet. De geschiedenis van deze publieke ruimtes leert ons

veel over samenstellende elementen die worden onthuld: visuele perspectieven,
monumenten en herkenningspunten in de stad, wandelpaden met bomen erlangs, … Door
hun plaats en de zichtbaarheid die ze geven aan de stedelijke structuur spelen ze een
centrale rol in de toekomstige ontwikkeling van de polycentrische stad. De kleinschalige,
landschappelijke benadering van deze sterke plaatsen in de stad is een essentiële
uitdaging. Deze brede ruimtes bieden mogelijkheden voor een 'modal split' ten gunste van
multimodaliteit en in het idee om geleidelijk af te stappen van de overheersing van de
auto. Deze typologie omvat een grote functionele diversiteit. Het evenwicht tussen de woon-
en doorgangsfuncties is beslist een van de eerste uitdagingen om aan te gaan. Binnen het
type ‘lanen, boulevards en steenwegen’ worden in deze Gids de volgende subtypes
onderscheiden:

het subtype ‘residentiële laan’ is ruim aanwezig in de tweede kroon en representatief voor de
verstedelijking na de tweede wereldoorlog. De lanen zijn meestal voorzien van aanplantingen.
het subtype ‘gemengde laan’, gekenmerkt door een meer uitgebreide functionele mix gelinkt aan de
woonfunctie of eerder representatief voor het economische weefsel.
het subtype ‘centrale boulevard’, eigen aan de Brusselse context; sterk gerelateerd aan het type laan
(Anspach, Lemonnier, ...). De meeste centrale boulevards en gemengde lanen hebben brede
voetpaden om op te wandelen of om langs te vertoeven (terrassen, …)
het subtype ‘excentrische boulevard’, omvat de boulevards ontstaan uit de transformatie van de
wallen, alsook de boulevards in de tweede kroon (Mettewie, Woluwe…) - het subtype ‘centrale
steenweg’, verwijzend naar de dichte bebouwing in het weefsel van de eerste kroon waardoor hij
loopt. - het subtype ‘excentrische steenweg’, verwijzend naar de meer open bebouwing in het weefsel
van de tweede kroon waardoor hij loopt.

Toepassingen

Vorstlaan

http://vademecum.studionr.be/nl/application/vorstlaan/
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Context > Algemene typologie van de Brusselse publieke ruimtes >

Pleinen
Pleinen vormen in de stad essentiële en structurerende
plaatsen van openbaar leven en herkenning. Hun morfogenese
en positionering in de stedelijke structuur onderscheiden ze
van elkaar en geven ze vrij gediversifieerde symbolische en
esthetische waardes. Pleinen zijn plaatsen van convergentie,
animatie, ontmoeting. Het is de plaats bij uitstek voor de
voetganger, als verblijfsruimte. Hun ruimtelijkheid vereist dat
de gebouwen waardoor ze worden gestructureerd en
geconfigureerd, met veel zorg worden uitgekiend. Een plein

dient een scala aan toepassingen te herbergen. Een andere essentiële uitdaging is het
bestuderen van de verbindingen met de omliggende ruimtes en het streven naar een
coherentie qua inrichting met de aangrenzende publieke ruimtes (minimale
toegangswegen). Binnen het type ‘pleinen’ worden in deze Gids het ‘stadscentrumplein’, het
‘wijkplein’ en het ‘square’ onderscheiden.

Een ‘stadscentrumplein‘ bekleedt een dominante positie in de stedelijke hiërarchie. Het bezit een
grote symbolische draagwijdte, meestal gemarkeerd door monumentaliteit en sterke historische
verankering. Het wordt bezocht door een ruime populatie, afkomstig van binnen en buiten de stad.
Een ‘wijkplein’ wordt gekenmerkt door een gemiddelde tot kleine omvang. De referentieschaal
ervan is die van de wijk. Het monumentale aspect ervan is meestal minder sterk gemarkeerd, ten
gunste van een soms meer organische vorm resulterend uit de historische evolutie. Het wordt a
priori het meest bezocht door de bewoners van de eigen wijk en de aangrenzende wijken.
Een ‘square’ onderscheidt zich van de andere subtypes door zijn begroeiing. Het gaat om een klein
park of een kleine tuin, dat/die, in Brussel, een bepaalde monumentaliteit bezit. Een square kadert
gewoonlijk in een relatief drukke, residentiële of administratieve wijk, waar het plaats biedt voor
gezelligheid, vertoeven en maatschappelijk leven.

 

Toepassingen

Gemeenteplein van
Molenbeek

Kardinaal Mercierplein Rogierplein

http://vademecum.studionr.be/nl/application/gemeenteplein-van-molenbeek/
http://vademecum.studionr.be/nl/application/gemeenteplein-van-molenbeek/
http://vademecum.studionr.be/nl/application/kardinaal-mercierplein/
http://vademecum.studionr.be/nl/application/rogierplein/
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Context > Algemene typologie van de Brusselse publieke ruimtes >

Kruisingen

Kruisingen zijn ruimtes waarin de doorgangsfunctie sterk domineert. Deze plaatsen,
meestal zonder naam, zijn ruimtes met heel diverse vormen die resulteren uit het kruisen
van wegen. Ze vormen meestal herkenningspunten in de stad en maken haar structuur
duidelijk. De inrichting van deze ruimtes, die het grootste deel van de tijd worden
ingepalmd door het verkeer, is meestal weinig kwaliteitsvol. Ze zijn te vaak weinig
aantrekkelijk voor de actieve vervoerswijzen. Nochtans vinden er rondom (vaak)
activiteiten plaats die aan de ruimtes een hoog potentieel geven voor activering en verblijf
gecombineerd met doorgang. Ze hebben ook potentieel in termen van structurering, zelfs
van activiteiten en het imago van een hele wijk. De uitdagingen op het vlak van
herconfiguratie zijn er groot, ten gunste van een evenwichtigere multimodale split, de
continuïteit van het parcours, alsook stedelijke en landschappelijke herkwalificering. In
het type ‘kruisingen’ worden in deze gids de ‘rondpunten’ en de ‘kruispunten’
onderscheiden - Het subtype ‘rondpunt‘ slaat op grote ruimtes waarin het gemotoriseerde
verkeer georganiseerd is volgens een rotondesysteem. De ruimte in het midden van het
rondpunt is meestal niet toegankelijk. Vaak bevindt er zich beplanting of een sculptuur. In
Brussel hebben bepaalde rondpunten een sterke historische verankering en/of symboliek,
denken we hierbij aan: Schuman, Montgomery, … - Het subtype ‘kruispunt’ verwijst naar
een ruimte zonder eigen naam waarin meerdere wegen elkaar kruisen. De organisatie en de
omvang ervan varieert volgens het weefsel waarin het zich bevindt en van de wegen
(profiel, specialisatie).

Toepassingen

Orban kruising

http://vademecum.studionr.be/nl/application/orban-kruising/
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Context > Algemene typologie van de Brusselse publieke ruimtes >

Andere
Het type ‘andere’ betreft een reeks van publieke ruimtes die in
aantal weinig voorstellen. Deze ruimtes vormen bijzondere
plaatsen door hun functie of morfologie. Ze kunnen ook plaats
bieden aan nieuwe types of 'opnieuw opduikende' types,
herdacht in het licht van de maatschappelijke of milieu-
uitdagingen. Deze categorie bundelt:

een reeks van publieke ruimtes die wel een naam hebben, maar niet talrijk zijn (clos, kade, poort,
doodlopende straat, steeg, galerij, dreef, …)
verbindende ruimtes, tussenruimtes, groene verbindingen zoals pocket gardens en
multifunctionele groene ruimtes (L28)
getransformeerde ruimtes in het hart van de weefsels, zoals doorgangen binnen binnenterreinen
van bouwblokken,
publieke ruimtes resulterend uit een vernieuwende aanpak in nieuwe stadsdelen, die nieuwe types
of opnieuw opduikende types zoals bijvoorbeeld “le Mail” doet ontstaan
publieke ruimtes die opnieuw in gebruik genomen worden door de aanwezigheid van een
verbindende inrichting, zoals schoolomgevingen, … Deze ruimtes kunnen op een plein lijken,
zonder noodzakelijkerwijs te beschikken over een specifieke morfologie.

Prospectie
Meer weten

Toepassingen

Park L28
Zennepark

http://vademecum.studionr.be/nl/prospectie/
http://vademecum.studionr.be/nl/prospectie/
http://vademecum.studionr.be/nl/application/park-l28/
http://vademecum.studionr.be/nl/application/zennepark/
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Context >

Specifieke kenmerken van het Brusselse
grondgebied
Kennis van de specifieke context van het Brusselse grondgebied die een gegeven publieke
ruimte kenmerkt, is een bepalende voorwaarde om die ruimte op een coherente wijze te
kunnen inrichten. Om deze gids goed te kunnen gebruiken, is het nuttig eerst inzicht te
verwerven in de specifieke kenmerken van het Brusselse grondgebied:

Om te bepalen tot welk type en subtype een publieke ruimte behoort, dient een beroep te worden
gedaan op informatie over de morfogenese van het grondgebied en moet die publieke ruimte worden
gesitueerd ten opzichte van de configuratie van het Brusselse grondgebied; dit onderzoek leert heel
wat over de morfologische en functionele kenmerken van de betreffende publieke ruimte;
Om te bepalen met welke invloedsschaal de publieke ruimte overeenstemt, moet ze worden
gesitueerd ten opzichte van de totaalstructuur van het Brusselse grondgebied: in termen van
geografie van het grondgebied, natuurlijke netwerken en centraliteiten.
Om de specialisatie van wegen 1 te bepalen, wordt er gekeken naar hun graad van connectiviteit en
hun inrichtingen ter ondersteuning van de verschillende vervoerswijzen.

De specialisatie van de wegen gehanteerd in deze Gids, steunt op de studie “Multimodale wegenspecialisatie in het1.
Brussels Hoofdstedelijk Gewest”, uitgevoerd door Timenco (Dirk Dufour, Marjolein de Jong) voor Leefmilieu Brussel in
2015-2016. Deze studie vormt een nieuwe reflectiebasis voor het verbeteren van de prestaties en complementariteit van de
vervoerswijzen door ze zo goed mogelijk te integreren in de publieke ruimte. Ze bestaat uit een cartografie die de netten
van de verschillende vervoerswijzen overkoepelt, waarbij elk net is onderverdeeld in drie niveaus. De principes van
multimodale specialisatie van de wegen zijn opgenomen in het nieuwe GPDO-ontwerp en zullen worden overgenomen in
het volgende gewestelijk mobiliteitsplan. Momenteel echter is alleen de weghiërarchie zoals gedefinieerd in het GBP,
officieel en reglementair.
De specialisatie definieert enerzijds het verbindingsmogelijkheden van de weg in het netwerk, en anderzijds de
inrichtingen en keuzes inzake modale spreiding van de stromen.
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Context > Specifieke kenmerken van het Brusselse grondgebied >

Morphogenese
Een publieke ruimte kadert in een morfologisch weefsel met een formele geschiedenis,
een "morfogenese", die ontrafeld moet worden om inzicht te verwerven in mate van
duurzaamheid en het potentieel van transformatie van de betreffende ruimte. De
geschiedenis van het Brusselse weefsel conditioneert de publieke ruimtes: ze maakt het
mogelijk om inzicht te verwerven, niet alleen in hun ruimtelijke configuraties, hun plaats
in de stadsstructuur en de activiteiten die er plaatsvinden, maar ook in de patrimoniale
elementen en de symbolische waarden waarvan ze drager zijn. De verschillende fases van
de territoriale ontwikkeling hebben de vorming van de weefsels en de stadsvormen
geconditioneerd. De samenstelling van de publieke ruimtes is specifiek voor elk type
stadsweefsel. Elke publieke ruimte is een drager van sporen uit de verschillende fases van
haar evolutie, waaronder die van haar ontstaan. Een publieke ruimte vormt een palimpsest,
zoals André Corboz 1 het uitdrukt: de opeenvolgende sporen van de transformatiefases van
de ruimtes kunnen gelezen, ontrafeld, teruggevonden, herinnerd worden . Het bestuderen
van de ontwikkelingsfasen van publieke ruimtes is determinerend: het moet leiden tot
valorisatie van de structurerende elementen van de stedelijke morfologieën en
landschappen. Het geeft aanleiding tot aandachtig stilstaan bij de esthetische en
patrimoniale kenmerken die elke publieke ruimte uniek maken, met inbegrip van de
elementen van het kleine erfgoed. De morfogenese draagt bij tot de erkenning van
symbolische waarden waarvan de publieke ruimte drager is.

André Corboz, Le territoire comme palimpseste et autres essais, Les Editions de l’Imprimerie, 20011.

Meer weten over enkele mijlpalen in de Brusselse
stadsontwikkeling

- De oorsprong van de stad Brussel gaat terug tot de aanleg van de
haven in de Zennevallei, in de buurt van de huidige Sint-Gorikswijk.
De eerste ontwikkelingen van het historische stadscentrum rond
de handels- en ambachtenactiviteiten op de bodem van de vallei
doen een middeleeuws weefsel van bochtige en onregelmatige
tracés ontstaan, die geleidelijk een radioconcentrische
stadsstructuur gaan vormen. De open ruimtes in deze weefsels zijn
de marktpleinen, alsook de cultuurruimtes, hoven en tuinen
verbonden aan de herenhuizen en aan de aristocratische en
kloostergehelen. De stad ontwikkelt zich binnen haar wallen. De
wereldlijke en geestelijke machten vestigen zich op de oostelijke
helling van de Zennevallei, terwijl handel en ambachten zich
ontwikkelen op de valleibodem. Tijdens een groot deel van de XXste

eeuw werden de historische wijken van het centrum door hun
bewoners verlaten en raakten ze in verval. Ze vormden en vormen
nog steeds het voorwerp van stadsvernieuwingsprogramma's. Hun
aantrekkelijkheid voor toeristen, handelszaken en bewoners is nu
geënt op uitdagingen die het leefkader verbeteren, de
voetgangersgebieden waaraan momenteel gewerkt wordt vormen
hierbij meer dan waarschijnlijk een hefboom. - De industriële
ontwikkelingen in de XIXde eeuw maken dat er vooral meer
stedelijke ondernemingen, alsook heren- en arbeidershuizen
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komen op de bodem van de Zennevallei. Deze wijken, die
hoofdzakelijk in de kanaalzone en in verbinding met de
spoorweginfrastructuren zijn gelokaliseerd, zijn momenteel sterk
verarmd en gedegradeerd als gevolg van de desindustrialisatie van
de jaren '70. Sinds de creatie van het Gewest vormen ze het
voorwerp van stadsvernieuwingsprogramma's (nu duurzame
wijkcontracten en stadsvernieuwingscontracten). De
desindustrialisatie gaf ook aanleiding tot grote braakliggende
ruimtes waarop nieuwe stadsdelen en wijken zich kunnen
ontwikkelen, zoals de sites van Tour & Taxis, Weststation, Josafat,
Schaarbeek-Vorming, … Dit zijn de prioritaire zones van de
gewestelijke ontwikkeling geworden. De uitdagingen voor deze
ruimtes schuilen in de creatie van volledige, gemengde wijken met
stadsfuncties van gewestelijk belang. Deze oppervlaktes zijn
uitgelezen plekken voor de aanleg van nieuwe publieke ruimtes ten
dienste van een gemengd gebruik op lokaal, gewestelijk en zelfs
intergewestelijke vlak. - De uitbreidingen in de XIXde eeuw hebben
continue weefsels gegenereerd, ontwikkeld langsheen lange,
nieuwe lanen en boulevards buiten de stad (Plan Besme), of
steunend op de transformatie van de wallen in boulevards. Tijdens
dezelfde periode hebben andere tracés en ermee gepaard gaande
verkavelingen de voordien bestaande middeleeuwse weefsels
hertekend, zoals in het geval van de overwelving van de Zenne en
de tracés van de boulevards in het centrum. In de XXste eeuw
wordt de impact van de auto steeds belangrijker en exclusiever.
Vandaag de dag wordt het debat gevoerd over een evenwichtigere
modale verdeling; in bepaalde gevallen gaat dit tot het verkeersvrij
maken van de wegen. De specifieke uitdagingen voor de publieke
ruimtes uit deze periode, hebben eveneens betrekking op de relatie
met de aangrenzende gebouwen en functies (voorgevels), die in
bepaalde contexten worden gekenmerkt door de privatisering van
de publieke ruimte. - De uitbreidingen in het begin van de XXste
eeuw doen verschillende stadsvormen ontstaan. De meest
kenmerkende zijn de tuinwijken (Le Logis en Floréal in Watermaal-
Bosvoorde, Kapelleveld in Sint-Lambrechts-Woluwe) en de grote
modernistische gehelen (zoals de Modelwijk in Laken). - De tweede
helft van de XXste eeuw wordt gekenmerkt door een reeks van
herstructureringen en slopingen van oude weefsels,
gerechtvaardigd door grote infrastructuurwerken (Noord-
Zuidverbinding, projecten waarbij de autowegen vanuit Parijs en
Luik worden doorgetrokken tot in het centrum, de tunnels en
viaducten van de jaren ‘60 (Expo 58), de metrowerken, …) en
gigantische vastgoedprojecten, zoals in het geval van het
Noordstation. Daar waar deze werken zijn voltooid, overheersen de
voor auto's bestemde wegen. Op tal van plaatsen hebben
onvoltooide werkzaamheden onderbrekingen in de stadsweefsels
achtergelaten, hier vormen zich geleidelijk aan opnieuw publieke
ruimtes met als doel de linken tussen de stadsdelen te herstellen. -
De stadsuitbreidingen van de XXste eeuw in de richting van de
periferie worden op hun beurt gekarakteriseerd door minder dense
gehelen. De continuïteit wordt niet meer tot stand gebracht door de
publieke ruimtes, maar door 'eilanden' met een eigen, vaak
introverte, structuur. Deze wijken zijn ook minder goed verbonden
met het openbaar vervoersnet en met de voetgangers- en
fietsersnetwerken; er wordt meer gebruikgemaakt van de auto, die
er de publieke ruimte domineert. Typisch voor de ontwikkelingen in
de XXste eeuw is eveneens de tertiarisering van bepaalde delen
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van het grondgebied; met een trend tot monofunctionaliteit, die in
publieke ruimtes gebruiks- en beveiligingsproblemen stelt op
bepaalde uren van de dag.

Bronnen

Middelen

Les inventaires du patrimoine, Région de Bruxelles Capital, Région de Bruxelles Capital

Meer weten

Bruxelles, BILLEN Claire DUVOSQUEL Jean-Marie, Fonds Mercator (2000)
Bruxelles change: 10 ans de politique de la ville en Région de Bruxelles-Capitale : 1995-2005, RAYNAUD Frédéric,
Secrétariat régional au développement urbain (2007)
Bruxelles néoclassique: mutation d’un espace urbain, LOIR Christophe, CFC-Editions (200ç)
Bruxelles, chronique d’une capitale en chantier, volumes 1 et 2, DEMEY Thierry, Paul Legrain et CFC Editions (1990)
Densités bruxelloises et formes d’habiter, DECLEVE Bernard ANANIAN P LESCIEUX A, Direction Etudes et Planification-
Bruxelles Développement urbain (anciennement AATL) de la Région Bruxelles-Capitale et diffusé par Diffusion Nord Sud
sprl (2009)
Dictionnaire historique et anecdotique des rues de Bruxelles, d'OSTA Jean, Bruxelles, Paul Legrain (1986)
Espaces partagés, espaces disputés. Bruxelles, une capitale et ses habitants, DESSOUROUX Christian, Université libre de
Bruxelles (CIRHIBRU) & Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale (2008)
Le commerce à Bruxelles et l’évolution de la ville, INGELAERE Pascale, Région de Bruxelles-Capitale, Commerce et négoce,
Mardaga (2003)
Marche et espace urbain de l’Antiquité à nos jours, LE MAIRE Judith LOIR Christophe DESPRECHINS Anne, CLARA
Architecture
Morphologie urbaine à Bruxelles, CERAA, CERAA (1987)
Où va Bruxelles, VORIJN Eric, VUB Press (Cahiers Urbains) (2013)
p 46-74

http://www.irismonument.be/index.php?lg=fr
http://www.pyblik.brussels/fr/node/2442
http://www.pyblik.brussels/fr/node/2441
http://www.pyblik.brussels/fr/node/2647
http://www.pyblik.brussels/fr/node/2700
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Context > Specifieke kenmerken van het Brusselse grondgebied >

Structuur van het Brusselse grondgebied:
geografieën, natuurlijke netwerken en
centraliteiten
De publieke ruimte is het samenstellende orgaan van de stadsstructuur. Elke ruimte heeft
een specifieke plaats en rol op het grondgebied. Ze heeft territoriale uitstraling; die kan
betrekking hebben op een lokale schaal, op meerdere wijken (interwijkverbinding) of op
het volledige gewest. Elders kan de publieke ruimte een plaats van convergenties zijn. De
plaats van elke publieke ruimte in de structuur van het gewestelijke grondgebied wordt
beoordeeld door de ruimte te situeren:

binnen de geografie van het grondgebied, namelijk op de fysieke basis van het gewestelijke
grondgebied:

De publieke ruimte wordt samengesteld door de kenmerken van de fysieke omgeving,
hoofdzakelijk het reliëf afkomstig van de geologische omstandigheden en van de
inwerking van winden en waterlopen. De geografie van het Brusselse grondgebied komt
vooral tot uiting in de structuur van zijn valleien (de vallei van de Zenne en haar
zijrivieren). Op basis daarvan kunnen de belangrijkste landschappelijke kenmerken van
het grondgebied, de uitdagingen op het vlak van continuïteit en perspectieven, enz. worden
geïdentificeerd. De inrichting van de publieke ruimte moet deze geografieën onthullen; ook
daar waar ze werden uitgewist of tekort werden gedaan door bepaalde stedelijke
ontwikkelingen (constructie van gebouwencomplexen en infrastructuren) zoals in Brussel
het geval is geweest met de overwelving van de Zenne en de verdwijning van de meeste van
haar zijrivieren. De sporen van deze waterlopen blijven in de bodem en in de herinnering
bestaan en het reliëfdie door de valleien worden getekend blijven structurerend. Ze bieden
inrichtingsmogelijkheden en andere opportuniteiten voor het leefmilieu zoals geïntegreerd
waterbeheer en de herontwikkeling van biodiversiteit.

binnen natuurlijke netwerken, namelijk de elementen van het stedelijk weefsel als dragers van
leven en bouwstenen van het stedelijke ecosysteem,

De publieke ruimte speelt als open ruimte in het bebouwde weefsel een rol in de werking
van het stedelijke ecosysteem. Afhankelijk van de ligging van de publieke ruimte ten
opzichte van de andere (publieke en private) open ruimtes, draagt haar inrichting bij tot
het ecologische netwerk van het grondgebied (groene en blauwe netwerken). Haar
inrichting versterkt de voorwaarden voor de ontwikkeling van biodiversiteit (bodemtypes,
luchtkwaliteit, blootstellingsvoorwaarden, verbindingen met andere natuurruimtes). Haar
inrichting kan ook gunstig zijn voor de natuurlijke cyclus van het water (kwaliteit van het
oppervlaktewater, opvangmogelijkheden voor regenwater, mogelijkheid tot temporisering
van de afvloeiing). De natuurruimtes in Brussel zijn talrijk en gediversifieerd; ze bevatten
private tuinen en parken, publieke groene ruimtes, en natuurontwikkelingsgebieden.  Ook
ruimtes als braakliggende industrie- of spoorwegterreinen en ruimtes met resten van
infrastructuren vormen potentiële sites voor natuurontwikkeling. Het Brusselse
blauwgroene netwerk is erop gericht om deze ruimtes veilig te stellen, te ontwikkelen en te
verbinden, onder meer met het oog op bescherming en uitbreiding van de biodiversiteit.

ten opzichte van centraliteiten, namelijk in een systeem van concentratie en aantrekkelijkheid
van de stedelijke activiteiten:
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De publieke ruimte is een drager voor een veelheid aan functies en gebruiken, waarbij de
intensiteit varieert naargelang de ligging en de concentratie van de activiteiten. Die
laatsten bepalen de aantrekkelijkheid van de publieke ruimte en de verscheidenheid in
gebruik. De centraliteiten kunnen ook symbolisch of historisch zijn, wat een bepaalde
invloedssfeer evenals specifieke gebruiken en functies met zich meebrangt . De types van
functies en gebruiken, alsook hun mix impliceren specifieke activeringscondities, niet
alleen voor inrichtingen zelf, maar ook voor de activiteiten die in de omliggende ruimtes
ontwikkeld worden.

Toepassingen

Moutstraat Orban kruising Park L28

Zennepark

Bronnen

Middelen

Etats généraux de l’eau à Bruxelles
PRDD, Region de Bruxelles Capital
Consulter les carte 02 - Cadre de vie

Meer weten

Bruxelles 2040 – Trois visions pour une métropole, PERILLEUX B. (coord.) DEJEMEPPE P., Région de Bruxelles-Capitale,
Cabinet du Ministre Président (2012)
Bruxelles à Vingt ans, Bruxelles dans 20 ans, PERILLEUX B., Agence de Développement Territorial (ADT) (2009)
La planification et l’aménagement du territoire à Bruxelles, bilan et perspectives, p. 133-157.
Bruxelles et sa rivière. Genèse d’un territoire urbain (12e-18e siècle),, DELIGNE C, Studies in European Urban History, 1,
Brepols (2003)
(pour géographie du territoire)
Élaboration d’un état des lieux de l’espace métropolitain Bruxellois », réalisée pour le compte de la Direction études et
planification de l’Administration de l’Aménagement du Territoire et du Logement,, ICEDD, KuLeuven, Ministère de la
Région de Bruxelles-Capitale (2010)
La Senne, de la source au confluent, DEMEY Thierry, Guides Badeaux n°7 (2008)
Manuel des Espaces Publics Bruxelles, DEMANET M. MAJOT J-P (1995)
2e partie « les plantations en voirie
Metropolitan Landscapes – Open ruimte als basis voor stedelijke ontwikkeling – Espace ouvert, base de développement
urbain,, LOECKX A. CORIJN E. PERSIJN F. SMETS B. MABILDE J. VANEMPTEN E., Etude commanditée par le Vlaams

http://vademecum.studionr.be/nl/application/moutstraat/
http://vademecum.studionr.be/nl/application/orban-kruising/
http://vademecum.studionr.be/nl/application/park-l28/
http://vademecum.studionr.be/nl/application/zennepark/
http://www.egeb-sgwb.be/
http://www.prdd.be/
http://Www.urbanisme.irisnet.be/lesreglesdujeu/les-plans-strategiques/le-prdd/bruxelles-metropole-2040
http://www.adt-ato.brussels/sites/default/files/documents/20ansBXL_FR_WEB_OK.pdf
https://urbanisme.irisnet.be/pdf/hinterland
https://urbanisme.irisnet.be/pdf/hinterland
http://www.vlaamsbouwmeester.be/nl/nieuws-publicaties/publicatie-metropolitan-landscapes
http://www.vlaamsbouwmeester.be/nl/nieuws-publicaties/publicatie-metropolitan-landscapes
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Bouwmeester, be.Brussels (2016)
Nature(s) à l’œuvre dans la construction de l’aire métropolitaine bruxelloise, DENEF J., DECLEVE M., Editions de l’Aube,
Aix-en-Provence (2014)
in Dubois J., « Aménager les métropoles. Quelles réponses des urbanistes ? Actes du Colloque de l’APERAU International 2013 »,
Bibliothèque des Territoires
Rendre Durable, VANDERSTRAETEN P., VUB Press (Cahiers Urbains) (2013)
in Corijn E. (dir.), « Où va Bruxelles »
Un canal à Bruxelles. Bassin de vie et d’emploi, DEMEY Thierry, Guides Badeaux n°4 (2008)
Une cartographie cohérente pour une gestion intégrée de l’eau à Bruxelles, GOOSSE Tom DE BONDT Kevin PETRUCCI
Guido CLAEYS Philippe, In : Brussels Studies, Numéro 89 (6 juillet 2015)
(pour géographie du territoire)

http://www.brusselsstudies.be
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Context > Specifieke kenmerken van het Brusselse grondgebied >

Weghiërarchisering en wegspecialisatie
Een publieke ruimte dient zowel te voldoen aan de behoeftes op het vlak van verplaatsing
als aan die op het vlak van verblijf. Zoals in de meeste steden in Europa en daarbuiten,
komt het er nu op aan om de impact van de auto in de publieke ruimte te verminderen ten
gunste van de ontwikkeling van de actieve vervoerswijzen. De uitdaging bestaat erin om
een goede toegankelijkheid voor de verschillende stadsfuncties te garanderen, en daarbij
de kwaliteit van de publieke ruimte te verzekeren. De in deze Gids gehanteerde
wegspecialisatie geeft informatie over de modale prioriteiten die aan elke publieke ruimte
zijn of moeten worden gegeven. Deze specialisatie kadert in een ontwikkelingsstrategie
voor de multimodaliteit van het Brusselse wegennet 1. De categorisatie van de wegen wordt
uitgevoerd voor de vijf vervoerswijzen: voetgangers, fietsers, openbaar vervoer, auto's,
vrachtwagens. Voor elke publieke ruimte worden er op de verschillende netwerken drie
niveaus toegepast: niveau PLUS, niveau COMFORT en niveau WIJK. De niveaus PLUS en
COMFORT worden als structurerend beschouwd. Er wordt veel aandacht besteed aan de
integratie van de verschillende vervoerswijzen, zelfs aan het delen van de weg wanneer de
situatie het mogelijk maakt. Intermodaliteit is ook een fundamenteel aandachtspunt.

De specialisatie van de wegen gehanteerd in deze Gids, steunt op de studie “Multimodale wegenspecialisatie in het Brussels1.
Hoofdstedelijk Gewest“, uitgevoerd door Timenco (Dirk Dufour, Marjolein de Jong) voor Leefmilieu Brussel in 2015-2016. Deze studie
vormt een nieuwe reflectiebasis voor het verbeteren van de prestaties en complementariteit van de vervoerswijzen door ze zo goed
mogelijk te integreren in de publieke ruimte. Ze bestaat uit een cartografie die de netten van de verschillende vervoerswijzen
overkoepelt, waarbij elk net is onderverdeeld in drie niveaus. De principes van multimodale specialisatie van de wegen zijn opgenomen
in het nieuwe GPDO-ontwerp en zullen worden overgenomen in het volgende gewestelijk mobiliteitsplan. Momenteel echter is alleen de
weghiërarchie zoals gedefinieerd in het GBP, officieel en reglementair.
De specialisatie definieert enerzijds het verbindingsmogelijkheden van de weg in het netwerk, en anderzijds de inrichtingen en keuzes
inzake modale spreiding van de stromen.

Toepassingen

Kardinaal Mercierplein Rogierplein Vorstlaan

Bronnen

Middelen

Le Plan Iris, 2
Les cahiers de l’observatoire de la mobilité, USL-B, VUB, ULB, Bruxelles Mobilité (2012)
PRAS
pour la hiérarchisation des voiries
PRDD
PRDD (en cours d’adoption par le gouvernement) : Consulter les cartes : 03 – Transports en commun / 04 – Modes actifs /
05 – Réseau des voiries

http://vademecum.studionr.be/nl/application/kardinaal-mercierplein/
http://vademecum.studionr.be/nl/application/rogierplein/
http://vademecum.studionr.be/nl/application/vorstlaan/
http://www.bruxellesmobilite.irisnet.be/articles/la-mobilite-de-demain/en-quelques-mots
http://www.bruxellesmobilite.irisnet.be/articles/la-mobilite-de-demain/observatoire-mobilite
http://www.mybrugis.irisnet.be/MyBruGIS/brugis/
http://www.prdd.be/
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Spécialisation des voiries en Région de Bruxelles Capital, Timenco (Dufour D., de Jong M.),, Bruxelles Mobilité
(étude en cours d’élaboration)
Vade Mecum Piétons et Vélos, Bruxelles Mobilité, Bruxelles Mobilité (2012)

Meer weten

Etude de programmation des espaces publics situés dans l’hypercentre, commune de Molenbeek-Saint-Jean,
MSA/Tritel, Commune de Molenbeek-Saint-Jean (Service «Mobilité») (2010)
Les chemins de l’école, Amélia Ribeiro Valeria Cartes Leal, Presses universitaires de Louvain (2006)
Stapas.BXL, Trage Wegen vzw, Bruxelles Mobilité
STIB 2020: visions d’avenir pour le transport public urbain à Bruxelles, MORITZ Benoit, STIB (2004)

http://www.bruxellesmobilite.irisnet.be/partners/professionnels/publications-techniques
http://www.pyblik.brussels/fr/node/2526
http://www.pyblik.brussels/fr/node/2814
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Context >

Brusselse planologische kaders en
operationele werkinstrumenten
De publieke ruimte moet worden ontworpen en ingericht met inachtneming van, en in
coherentie met de Brusselse (normatieve en strategische) planologische kaders van
ruimtelijke ordening en stedenbouw. In voorkomend geval kadert de inrichting van de
publieke ruimte in operationele programma's die richting geven aan de inrichtingsopties
en die de processen en beschikbare middelen begeleiden. De planologische kaders
(normatieve planificatie en strategische planificatie) en operationele werkinstrumenten
worden bepaald op de verschillende schalen van het grondgebied - op gewestelijke schaal,
gemeentelijke schaal, maar ook lokale schaal voor bepaalde territoria of sites waaraan
specifieke uitdagingen zijn verbonden. Hieronder worden de voornaamste documenten op
het vlak van normatieve planificatie en strategische planificatie, alsook de belangrijkste
operationele tools die van toepassing zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, opgelijst;
deze lijst is niet exhaustief; de lijst van documenten en tools evolueert immers permanent
en de documenten zelf zijn aan regelmatige herzieningen onderworpen.

Bronnen

Middelen

Le site de Bruxelles Environnement
Le site de Bruxelles Mobilité
Le site de l’Urbanisme
Le site de la revitalisation urbaine
Les sites des communes

Meer weten

Bruxelles à l’épreuve de la participation. Les Contrats de quartier en exercices, BERGER Mathieu, Region de Bruxelles
Capital, Direction Rénovation urbaine, (2009)
Bruxelles change: 10 ans de politique de la ville en Région de Bruxelles-Capitale : 1995-2005, Secrétariat régional au
développement urbain, 2007,, RAYNAUD Frédéric, Secrétariat régional au développement urbain (2007)
Concevoir et aménager les espaces publics à Bruxelles, MORITZ Benoit, Brussels Studies , n ° 5 0 (21 juin 2011)
Plan-Guide pour la Rénovation Urbaine Durable à l’échelle de la Région de Bruxelles-Capitale, MSA, IGEAT, IDEA
CONSULT, Région de Bruxelles-Capitale,Direction de la Rénovation urbaine (2013)

http://www.bruxellesmobilite.irisnet.be/
https://urbanisme.irisnet.be/lesreglesdujeu
http://quartiers.brussels/
http://www.ezelstad.be/wp-content/uploads/2015/06/RBC_CQ_FR_06.pdf
http://www.pyblik.brussels/fr/node/2442
http://www.pyblik.brussels/fr/node/2442
http://Www.urbanisme.irisnet.be/pdf/ppt-midis-aatl/planguidemidiaatl.pdf
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Context > Brusselse planologische kaders en operationele werkinstrumenten >

Normatieve planificatie
Normatieve planningsdocumenten (plannen en reglementen) vertalen binnen een
wettelijk kader de door de overheid aangenomen bestemmingen, regels en normen inzake
constructie en inrichting. Ze hebben betrekking op de domeinen van stedenbouw en
leefmilieu. De voornaamste reglementaire documenten waarmee rekening moet worden
gehouden in verband met de publieke ruimte, zijn: -Op gewestelijk niveau:

Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO), vormt de juridische basis voor stedenbouw
in Brussel.
Het GBP (Gewestelijk Bodembestemmingsplan) is het planologische document waarin de
bodembestemming wordt gedefinieerd. Al zijn bepalingen hebben bindende kracht en
verordenende waarde.
De GSV (titel VI) is de gewestelijke stedenbouwkundige verordening die van toepassing is in het
hele Brusselse Gewest. Deze verordening wordt momenteel herzien. Ze bevat normen gericht op
verbetering van het leefkader en de verblijfsfuncties en op de verfraaiing van de stad.

-Op gemeentelijk niveau:

GemSV's, gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen

-Op lokaal niveau:

ZGemSV's, zonale gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen
BBP's, bijzondere bodembestemmingsplannen

Bronnen

Middelen

Le site de Bruxelles Environnement
Le site de Bruxelles Mobilité
Le site de l’Urbanisme
Le site de la revitalisation urbaine
Les sites des communes

Meer weten

Bruxelles à l’épreuve de la participation. Les Contrats de quartier en exercices, BERGER Mathieu, Region de Bruxelles
Capital, Direction Rénovation urbaine, (2009)
Bruxelles à Vingt ans, Bruxelles dans 20 ans, PERILLEUX B., Agence de Développement Territorial (ADT) (2009)
La planification et l’aménagement du territoire à Bruxelles, bilan et perspectives, p. 133-157.
Bruxelles change: 10 ans de politique de la ville en Région de Bruxelles-Capitale : 1995-2005, Secrétariat régional au
développement urbain, 2007,, RAYNAUD Frédéric, Secrétariat régional au développement urbain (2007)
Concevoir et aménager les espaces publics à Bruxelles, MORITZ Benoit, Brussels Studies , n ° 5 0 (21 juin 2011)
Plan-Guide pour la Rénovation Urbaine Durable à l’échelle de la Région de Bruxelles-Capitale, MSA, IGEAT, IDEA
CONSULT, Région de Bruxelles-Capitale,Direction de la Rénovation urbaine (2013)

http://www.bruxellesmobilite.irisnet.be/
https://urbanisme.irisnet.be/lesreglesdujeu
http://quartiers.brussels/
http://www.ezelstad.be/wp-content/uploads/2015/06/RBC_CQ_FR_06.pdf
http://www.adt-ato.brussels/sites/default/files/documents/20ansBXL_FR_WEB_OK.pdf
http://www.pyblik.brussels/fr/node/2442
http://www.pyblik.brussels/fr/node/2442
http://Www.urbanisme.irisnet.be/pdf/ppt-midis-aatl/planguidemidiaatl.pdf
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Context > Brusselse planologische kaders en operationele werkinstrumenten >

Strategische planificatie
In de strategische planningsdocumenten worden de politieke ambities en
inrichtingsmaatregelen in het licht van de grote uitdagingen waarmee de stad wordt
geconfronteerd, gedefinieerd. Bepaalde documenten zijn transversaal, anderen sectorieel.
Deze documenten vormen oriënteringsmiddelen en engagementen van de overheid. De
voornaamste strategische documenten waarmee rekening moet worden gehouden in
verband met de publieke ruimte, zijn: -Op gewestelijk niveau:

GPDO: het Gewestelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling (momenteel in ontwerp), dat erop gericht
is om het Gewest te voorzien van een stadsontwerp dat antwoord geeft op de nieuwe gewestelijke
uitdagingen; in afwachting van de goedkeuring van het GPDO heeft het GOP van 2001 verordenende
waarde.
Groenblauw netwerk, Leefmilieu Brussel, Aanbevelingen voor elk type van groene en blauwe ruimte
om de lacunes aan groene ruimtes op te vullen in zones die in het bijzonder misdeeld zijn, de
groene ruimtes met elkaar te verbinden, de biodiversiteit van fauna en flora te vrijwaren en te
ontwikkelen
Iris 2-plan, Brussel Mobiliteit, Het strategische plan voor de mobiliteit binnen het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest.
Strategisch Voetgangersplan, Brussel Mobiliteit, 2012. De focus ligt op het bevorderen van het
stappen voor dagelijkse verplaatsingen. Daaruit vloeien concrete hefbomen voort op het vlak van
verkeer en mobiliteit, ruimtelijke ordening en stedenbouw, normen en organisatie, imago en
promotie.
Fietsplan, Brussel Mobiliteit, 2010-2015, Reflecties en voorstellen van maatregelen die het fietsen
in de stad aanmoedigen in het kader van een duurzame visie op de stad.
Goederenvervoerplan, Brussel Mobiliteit, 2013, Gericht op het optimaliseren van de
goederenstromen en het efficiënter te laten verlopen
Gewestelijk Verkeersveiligheidsplan,
Totaalplan openbaar vervoernet in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (MIVB-net en Openbaar
Vervoer)
Vademecum "Bovengrondse haltes", MIVB
Voetgangersvademecum ": Cahier Go 10, Timenco, Brussel Mobiliteit, 2014, Vademecum voor een
voetgangersvriendelijke stad
Studie voor een herinrichting van de speel- en sportterreinen, Leefmilieu Brussel, 2009, Inventaris
van deze terreinen in het BHG en analyse van vraag en aanbod
Multimodale wegenspecialisatie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, studie Timenco uitgevoerd
voor Brussel Mobiliteit
Regenplan, Leefmilieu Brussel, 2008-2011
Natuurplan, Leefmilieu Brussel, 2016-2020
Lichtplan van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Brussel Mobiliteit, Werk dat een veelheid aan
informatie en aanbevelingen bundelt met betrekking tot de technische, conceptuele en
reglementaire uitdagingen voor de stadsverlichting in Brussel.

-Op gemeentelijk niveau:

Gemeentelijke Ontwikkelingsplannen (GemOP’s)
Gemeentelijke Mobiliteitsplannen
Toegankelijkheidsplannen voor de weg en de openbare ruimte (Plans d'accessibilité de la voirie et
de l'espace public - PAVE), Identificatie van het gemeentelijke structurerend voetgangersnetwerk
en stand van zaken betreffende de toegankelijkheid van de trottoirs en de openbare ruimte

-Op lokaal niveau:

Richtschema's (methode toegepast voor het creëren van een partnerschapsproject voor projecten
van grote omvang, bijvoorbeeld in het kader van de GGB's (gebieden van gewestelijk belang in het

http://www.prdd.be/
http://www.environnement.brussels/uploadedfiles/Site/Particuliers/Th%8Fme__Espaces_verts,_faune_et_flore/Maillage_vert_bleu_FR.pdf?langtype=2060
http://www.bruxellesmobilite.irisnet.be/articles/la-mobilite-de-demain/en-quelques-mots
http://www.bruxellesmobilite.irisnet.be/static/attachments/news/na/5597/plan-pietons-FR-web.pdf
http://www.bruxellesmobilite.irisnet.be/articles/la-mobilite-de-demain/plan-velo
http://www.bruxellesmobilite.irisnet.be/articles/la-mobilite-de-demain/plan-transport-de-marchandises
http://www.stib-mivb.be/netplan-plan-reseau.html?l=fr
http://www.stib-mivb.be/netplan-plan-reseau.html?l=fr
http://www.bruxellesmobilite.irisnet.be/partners/professionnels/publications-techniques
http://documentation.bruxellesenvironnement.be/documents/EV_Prof_AIRES_DE_JEUX_RAPPORT_FR.PDF
http://documentation.bruxellesenvironnement.be/documents/Plan_pluie_2008-2011_FR.pdf
http://www.bruxellesmobilite.irisnet.be/.../210x297_BrochureLumiere_FR.pdf
http://www.bruxellesmobilite.irisnet.be/articles/la-mobilite-de-demain/pave
http://www.bruxellesmobilite.irisnet.be/articles/la-mobilite-de-demain/pave
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GBP))
Richtplannen van aanleg, bijvoorbeeld voor sites van groot gewestelijk belang zoals de site
"Deltadriehoek".
Richtplannen, bijvoorbeeld het Kanaalplan;
"Beeldkwaliteitsplannen" of plannen voor landschapskwaliteit definiëren de inrichtingsprincipes
die voor bepaalde specifieke territoria een bepaald niveau van landschapscoherentie garanderen;
er wordt een eerste Beeldkwaliteitsplan uitgewerkt voor de Kanaalzone

 

Bronnen

Middelen

Le site de Bruxelles Environnement
Le site de Bruxelles Mobilité
Le site de l’Urbanisme
Le site de la revitalisation urbaine
Les sites des communes

Meer weten

Bruxelles à l’épreuve de la participation. Les Contrats de quartier en exercices, BERGER Mathieu, Region de Bruxelles
Capital, Direction Rénovation urbaine, (2009)
Bruxelles à Vingt ans, Bruxelles dans 20 ans, PERILLEUX B., Agence de Développement Territorial (ADT) (2009)
La planification et l’aménagement du territoire à Bruxelles, bilan et perspectives, p. 133-157.
Bruxelles change: 10 ans de politique de la ville en Région de Bruxelles-Capitale : 1995-2005, Secrétariat régional au
développement urbain, 2007,, RAYNAUD Frédéric, Secrétariat régional au développement urbain (2007)
Concevoir et aménager les espaces publics à Bruxelles, MORITZ Benoit, Brussels Studies , n ° 5 0 (21 juin 2011)
Plan-Guide pour la Rénovation Urbaine Durable à l’échelle de la Région de Bruxelles-Capitale, MSA, IGEAT, IDEA
CONSULT, Région de Bruxelles-Capitale,Direction de la Rénovation urbaine (2013)

http://www.bruxellesmobilite.irisnet.be/
https://urbanisme.irisnet.be/lesreglesdujeu
http://quartiers.brussels/
http://www.ezelstad.be/wp-content/uploads/2015/06/RBC_CQ_FR_06.pdf
http://www.adt-ato.brussels/sites/default/files/documents/20ansBXL_FR_WEB_OK.pdf
http://www.pyblik.brussels/fr/node/2442
http://www.pyblik.brussels/fr/node/2442
http://Www.urbanisme.irisnet.be/pdf/ppt-midis-aatl/planguidemidiaatl.pdf
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Context > Brusselse planologische kaders en operationele werkinstrumenten >

Operationele inrichting
De op het gewestelijke grondgebied geïmplementeerde operationele middelen en
programma's conditioneren de processen, procedures en middelen van bepaalde, door de
overheid bepaalde, strategische assen zoals bijvoorbeeld op het vlak van
stadsvernieuwing. -Gewestelijke tools:

hoofdzakelijk gedefinieerd in de reglementering van stadsvernieuwingsprogramma's: Duurzame
Wijkcontracten, Stadsvernieuwingscontracten (intergewestelijk stadsvernieuwingsprogramma;

Bronnen

Middelen

Le site de Bruxelles Environnement
Le site de Bruxelles Mobilité
Le site de l’Urbanisme
Le site de la revitalisation urbaine
Les sites des communes

Meer weten

Bruxelles à l’épreuve de la participation. Les Contrats de quartier en exercices, BERGER Mathieu, Region de Bruxelles
Capital, Direction Rénovation urbaine, (2009)
Bruxelles à Vingt ans, Bruxelles dans 20 ans, PERILLEUX B., Agence de Développement Territorial (ADT) (2009)
La planification et l’aménagement du territoire à Bruxelles, bilan et perspectives, p. 133-157.
Bruxelles change: 10 ans de politique de la ville en Région de Bruxelles-Capitale : 1995-2005, Secrétariat régional au
développement urbain, 2007,, RAYNAUD Frédéric, Secrétariat régional au développement urbain (2007)
Concevoir et aménager les espaces publics à Bruxelles, MORITZ Benoit, Brussels Studies , n ° 5 0 (21 juin 2011)
Plan-Guide pour la Rénovation Urbaine Durable à l’échelle de la Région de Bruxelles-Capitale, MSA, IGEAT, IDEA
CONSULT, Région de Bruxelles-Capitale,Direction de la Rénovation urbaine (2013)

http://www.bruxellesmobilite.irisnet.be/
https://urbanisme.irisnet.be/lesreglesdujeu
http://quartiers.brussels/
http://www.ezelstad.be/wp-content/uploads/2015/06/RBC_CQ_FR_06.pdf
http://www.adt-ato.brussels/sites/default/files/documents/20ansBXL_FR_WEB_OK.pdf
http://www.pyblik.brussels/fr/node/2442
http://www.pyblik.brussels/fr/node/2442
http://Www.urbanisme.irisnet.be/pdf/ppt-midis-aatl/planguidemidiaatl.pdf
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Ambities >

Ambities
Dit deel beschrijft de acties die ondernomen moeten worden om een hoge kwaliteit te verzekeren
in het projectmanagement en de inrichting van de publieke ruimte.

De kwaliteit van een inrichtingsproject is onlosmakelijk verbonden met de kwaliteit van het proces
ter vervulling van de opdracht. Samen dragen ze structureel bij tot de duurzame ontwikkeling van
de stad.

Deze Gids schuift 6 ambities naar voren, onderverdeeld in 2 delen: het projectmanagement en de
inrichting van de publieke ruimte, waarbij de verschillende schalen van de publieke ruimte, alsook
haar verschillende functies worden bestreken. Op die manier beoogt de Gids een ondersteunend
middel te zijn binnen de complexiteit van de opzet van een publieke ruimteproject.

Het eerste deel verwijst naar de middelen die ingezet moeten worden om kwaliteitsvol
projectmanagement te verzekeren: proces en economie.
Het tweede deel steunt op de verschillende functies van de publieke ruimte om kwaliteitsvolle
inrichting ervan te garanderen: (stedelijk) netwerk, delen (op sociaal en verkeersvlak), ecosysteem
en esthetische waarde genius loci).

De verschillende streefdoelen worden vertaald in een reeks aandachtspunten en acties die moet
worden ondernomen om de beoogde doelstelling te bereiken en verwijzen naar de toepassingen,
normatieve kaders, tools en theoretische werken om de doelstellingen te illustreren.

Hoe de ambities bereiken?

Elke ambitie wordt ontwikkeld in een reeks aandachtspunten
Elk aandachtspunt wordt gepreciseerd en gedetailleerd door een reeks van acties
Elke actie verwijst naar de toepassingen.
Elke actie verwijst naar de bestaande bronnen (normatieve kaders, tools en theoretische werken).
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Ambities >

Proces: een kans voor de democratie
Hoe stel je een goede methode op (met de juiste actoren,
middelen en aanpak) en voorkom je dat de grondslagen van het
project niet verloren gaan gedurende het procestraject?

1.1 Transversaal en interdisciplinair management hanteren; tijdens het hele proces een
kwaliteitsvolle dialoog verzekeren
1.2 De coproductie van de ruimte organiseren in samenwerking met de actoren die de veelheid aan
gebruiken en hun tijdelijkheid representeren
1.3 Een aanpak bepalen en de juiste tools kiezen om doeltreffend projectmanagement te hanteren
en een kwaliteitsvolle inrichting te verzekeren.

http://vademecum.studionr.be/nl/ambition/1-1/
http://vademecum.studionr.be/nl/ambition/1-1/
http://vademecum.studionr.be/nl/ambition/1-2-1-2-de-coproductie-van-de-ruimte-organiseren-in-samenwerking-met-de-actoren-die-de-veelheid-aan-gebruiken-en-hun-tijdelijkheid-representeren/
http://vademecum.studionr.be/nl/ambition/1-2-1-2-de-coproductie-van-de-ruimte-organiseren-in-samenwerking-met-de-actoren-die-de-veelheid-aan-gebruiken-en-hun-tijdelijkheid-representeren/
http://vademecum.studionr.be/nl/ambition/1-3-een-aanpak-bepalen-en-de-juiste-tools-kiezen-om-doeltreffend-projectmanagement-te-hanteren-en-een-kwaliteitsvolle-inrichting-te-verzekeren/
http://vademecum.studionr.be/nl/ambition/1-3-een-aanpak-bepalen-en-de-juiste-tools-kiezen-om-doeltreffend-projectmanagement-te-hanteren-en-een-kwaliteitsvolle-inrichting-te-verzekeren/
http://vademecum.studionr.be/nl/ambition/1-3-een-aanpak-bepalen-en-de-juiste-tools-kiezen-om-doeltreffend-projectmanagement-te-hanteren-en-een-kwaliteitsvolle-inrichting-te-verzekeren/
http://vademecum.studionr.be/nl/ambition/1-3-een-aanpak-bepalen-en-de-juiste-tools-kiezen-om-doeltreffend-projectmanagement-te-hanteren-en-een-kwaliteitsvolle-inrichting-te-verzekeren/
http://vademecum.studionr.be/nl/ambition/1-3-een-aanpak-bepalen-en-de-juiste-tools-kiezen-om-doeltreffend-projectmanagement-te-hanteren-en-een-kwaliteitsvolle-inrichting-te-verzekeren/
http://vademecum.studionr.be/nl/ambition/1-3-een-aanpak-bepalen-en-de-juiste-tools-kiezen-om-doeltreffend-projectmanagement-te-hanteren-en-een-kwaliteitsvolle-inrichting-te-verzekeren/
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Ambities > Proces: een kans voor de democratie >

1.1. Transversaal en interdisciplinair
management hanteren; tijdens het hele proces
een kwaliteitsvolle dialoog verzekeren

De sleutelactoren in het project (beslissers, beheerders, bewoners, gebruikers, ...)
identificeren
- Hun functie en rol in het overleg –en/of beslissingsproces preciseren
- De relevantie van hun betrokkenheid ten aanzien van de inrichtingsuitdagingen bepalen
- Een relevante en realistische tijdsplanning voor het betrekken van deze actoren opstellen

Een horizontaal projectmanagement voorzien, waarbij de verschillende diensten van de
administratie bij het volledige proces worden betrokken

Een verticaal projectmanagement voorzien, waarbij de relaties tussen de gemeentelijke en
gewestelijke diensten tijdens het hele proces worden georganiseerd

Een initiatiefnemend projectteam voorzien met voldoende interdisciplinariteit ten aanzien
van de kenmerken van de te ontwerpen ruimte en de uitdagingen op het vlak van de
inrichting en het beheer ervan

De projectleiders aanduiden
- Binnen het initiatiefnemende projectteam
- Binnen de gemeentelijke en, in voorkomend geval, gewestelijke diensten (monitoring,
verantwoordelijkheid, documentatie)
- Die instaan voor het leiden van het project tijdens het hele proces van ontwerp, inrichting en
beheer van de publieke ruimte

De personen betrekken die de publieke ruimte zullen beheren vanaf het ontwerp en tijdens
de realisatie van de inrichting

De linken met de bestaande strategische en normatieve documenten leggen en respecteren

Toepassingen

Gemeenteplein van
Molenbeek

Het gemeentelijk en
gewestelijk bestuur betrekken
vanaf het begin van het project
Meerdere
ontmoetingsmomenten
organiseren tussen de
architecten, de bouwheer en de
gebruikers

http://vademecum.studionr.be/nl/application/gemeenteplein-van-molenbeek/
http://vademecum.studionr.be/nl/application/gemeenteplein-van-molenbeek/
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Meer weten

Bronnen

Normatief kader

COBAT, Région Bruxelles Capitale (2004)

Middelen

Les Contrats de Quartiers Durables, Région de Bruxelles Capital, Région de Bruxelles Capital
Les Contrats de Rénovation Urbaine, Région de Bruxelles Capital, Région de Bruxelles Capital
Les Schémas Directeurs, Région de Bruxelles Capital, Région de Bruxelles Capital
Marche à Suivre, bMa Bruxelles, bMa Bruxelles (2014)
Note d’orientation du Bouwmeester, Kristiaan Borret, Région Bruxelles Capitale (2016)

Meer weten

La commande publique architecturale: aspects théoriques et pratiques, Philippe Flamme, Larcier (2002)
Les espaces publics urbains: Recommandations pour une démarche de projet, Jacques Cabanieu, MIQCP (2001)

http://vademecum.studionr.be/nl/application/gemeenteplein-van-molenbeek/
http://quartiers.brussels/images/stories/documents/cqd_brochure_fr.pdf
http://quartiers.brussels/2/
https://urba.irisnet.be/fr/lesreglesdujeu/pdf/SchemaDirecteur_TourTaxisFR.pdf
http://bmabru.be/#page/outils-publication-mas-marche-a-suivre
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Ambities > Proces: een kans voor de democratie >

1.2 De coproductie van de ruimte organiseren in
samenwerking met de actoren die de veelheid
aan gebruiken en hun tijdelijkheid
representeren

De beoogde methode voor de coproductie van de publieke ruimte valideren en definiëren
(informatieverstrekking, overleg, participatie, gezamenlijk ontwerp, …)
- De informatie over de initiatiefnemer, de moderator van het gesprek, de tijdsplanning van de
raadplegingen/workshops, de verwachte resultaten en de draagwijdte van de resultaten,
definiëren en aanpassen indien nodig
- De juiste informatieverstrekking over het proces van coproductie organiseren

De methode van coproductie motiveren op basis van de schaal van het project en de
uitdagingen op het vlak van inrichting

Alle relevante personen (ontwerper, beheerder, verkozene, bewoner, gebruiker, …)
mobiliseren

De resultaten op relevante wijze delen en gebruiken

De lopende en/of geplande initiatieven binnen de onderzoeksperimeter in aanmerking
nemen in de coproductiemethode

Een evolutieve coproductiemethode ontwikkelen en goede samenhang met de
beslissingskalender verzekeren

De coproductiemethode aanpassen aan de schaal van het project en haar toegankelijk
maken voor alle gebruikerstypes

De op het vlak van tijd en budget gemobiliseerde middelen op een realistische manier
aanpassen

Toepassingen

Moutstraat

De belangrijkste lokale actoren
(scholen) betrekken bij het
herdenken en het ontwerpen
van de straat
Zowel de jongeren als de
volwassenen bij het project
betrekken
De dialoog voortzetten na de

http://vademecum.studionr.be/nl/application/moutstraat/
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herinrichting

Meer weten

Bronnen

Middelen

Les Contrats de Quartiers Durables, Région de Bruxelles Capital, Région de Bruxelles Capital
Les Contrats de Rénovation Urbaine, Région de Bruxelles Capital, Région de Bruxelles Capital
Les Schémas Directeurs, Région de Bruxelles Capital, Région de Bruxelles Capital
Publication annuelle ]pyblik[ 2014-2015 (pg 5, 30-35), ]pyblik[, ]pyblik[ (2015)

Meer weten

Arbres à palabres – Pratiques européennes de participation citoyenne, Bernard Declève, Presses universitaires de
Louvain (2004)
Architecture And Participation, Peter Blundell Jones, Taylor & Francis (2005)
Coproduire nos espaces publics: Formation-action-recherche, Bernard Declève, Presses universitaires de Louvain (2002)
De la Participation Urbaine : La place Flagey, Jean-Didier Bergilez, Cahier de la Cambre n°3, La Lettre volée, ISA La Cambre
(2005)
Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action, Eleonor Ostrom, Cambridge University Press
(1990)
Kind & Ruimte: Kindgerichte planning van publieke ruimte, Wouter Vanderstede, Die Keure (2007)
Kinderparticipatie bij inrichting van publieke buitenruimte (in Weet ik veel! Handboek voor kinderen en
jongerenparticipatie, Wouter Vanderstede, Politeia (2006)
La fabrique de parcs intra-urbains contemporains, Julie Denef, UCL (2011)
Participation citoyenne et sécurité publique : apories et limites de l’approche transversale, Christine Schaut, Politeia
(2006)
Sociologie des villes, Yankel Fijalkow, La Découverte (2004)
The City as a Bazaar in Open City: Designing Coexistence, Arnold Reijndorp, SUN (2009)
Une dynamique de la participation dans les quartiers populaires bruxellois : le cas des conseils consultatifs des
locataires (in « Art. 23 », n° 24), Christine Schaut, RBDH/BBRoW (2006)
Une Micropolitique de la ville: l’agir urbain, Donia Petrescu, Multitudes, n° 31 Paris (2008)
Urban Catalyst – The power of temporary use, Klaus Overmeyer Philipp Oswalt Philipp Misselwitz, DOM Publishers (2013)

http://vademecum.studionr.be/nl/application/moutstraat/
http://quartiers.brussels/images/stories/documents/cqd_brochure_fr.pdf
http://quartiers.brussels/2/
https://urba.irisnet.be/fr/lesreglesdujeu/pdf/SchemaDirecteur_TourTaxisFR.pdf
http://www.pyblik.brussels/fr/node/641
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Ambities > Proces: een kans voor de democratie >

1.3 Een aanpak bepalen en de juiste tools kiezen
om doeltreffend projectmanagement te
hanteren en een kwaliteitsvolle inrichting te
verzekeren.

Een geschikte procedure kiezen
- De gedefinieerde procedure aanpassen aan de complexiteit van het project, de
tijdsbeperkingen en de specifieke kenmerken van het programma of de plaats
- Een openbare aanbesteding organiseren met het oog op de aanduiding van een
multidisciplinair team in geval van een project dat uitdagingen inhoudt waaromtrent de
bouwheer denkt dat hij ze niet in zijn eentje kan aangaan
- De procedure bepalen in overleg met de andere diensten, zoals de BMa

Een relevante perimeter(s) definiëren
- Naargelang de geïdentificeerde uitdagingen (schaal, gebruik, netwerk) op relevante wijze een
onderzoeksgebied (meestal ruimer dan de interventiezone) bepalen
- Op relevante en nauwkeurige wijze een interventiezone bepalen

Voorafgaand aan het project, de beweegredenen voor een inrichtingsproject, alsook de
eraan verbonden uitdagingen formuleren
- De inrichting van de publieke ruimte opstarten vertrekkend van een of meer vooraf
gedefinieerde en geobjectiveerde problematieken
- Een ruime contextuele stand van zaken, zelfs voorafgaande studies uitwerken
- Een contextualisering ten opzichte van de - lokale en gewestelijke - reglementaire en
strategische tools uitwerken
- Op basis van al deze informatie, een heldere aanvraag formuleren

De projectrichtingen bepalen
- De inrichtingsdoelstellingen in termen van sfeer, identiteit, functionaliteit, gezelligheid, delen
van de ruimte en samenleven definiëren
- Een voldoende duidelijk programmakader definiëren om de toekomstige ontwerpers in staat
te stellen een kwaliteitsvol ruimtelijk antwoord te geven
- Het inrichtingsprogramma zo definiëren om te beantwoorden aan de huidige behoeften, en
daarbij de mogelijkheid laten voor wenselijke toekomstige ontwikkelingen (resilience //
backcasting )

Het beslissingsproces duidelijk definiëren
- De inrichtingsdoelstellingen op een voldoende duidelijke manier definiëren en rangschikken
volgens prioriteit om de inrichtingskeuzes die zullen moeten worden gemaakt, te sturen
- De precieze beslissingsmomenten bepalen en respecteren
- De beslissingen op een geldige wijze vastleggen en meedelen aan de betrokkenen
- Inrichtingsoplossingen formuleren gebaseerd op scenario's die een gedetailleerde
vergelijkende analyse mogelijk maken en zo de beslissing kunnen ondersteunen

Een tool voor communicatie en uitwisseling van informatie implementeren om de
monitoring van het proces te verzekeren

Een verantwoorde en redelijke tijdsplanning opstellen
- Een gecoördineerde planning opstellen, waarbij de fasen van het proces (de overleg- en
beslissingsmomenten, subsidiëringstermijnen, …) realistisch zijn en regelmatisch worden
geupdated
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Strikte budgettaire monitoring verzekeren en updaten

Een testfase voor de inrichting van de publieke ruimte organiseren
- Op relevante wijze een observatiemethode definiëren
- Er informatie uit halen en die gebruiken als basis voor aanpassingen aan het project

De kwestie van het beheer van de publieke ruimte vanaf het begin van het projectontwerp
integreren
- Het beheer op een realistische wijze plannen ten aanzien van de beschikbare menselijke en
financiële middelen
- Een beheersplan opstellen

Een helder bestek en duidelijke plannen opstellen
- De inrichtingsdoelstellingen definiëren om de keuzes en hun uitvoeringsmodaliteiten te
sturen
- Het verwachte niveau van detail preciseren

• In de verschillende fasen zorgen voor monitoring op het vlak van ontwerp, realisatie en
beheer
Eerst in de fase van realisatie, daarna in die van beheer, aanpassingen aanbrengen aan het
project
- Volgens een evaluatie van kwaliteit en juistheid van de inrichting
- In samenhang met de projectdoelstellingen en beoordelingscriteria
- In overleg met de betrokken actoren

Toepassingen

Brouwerijstraat

Een uitwisselingsavond
organiseren om de bewoners de
gelegenheid te bieden hun
mening over het project
kenbaar te maken
Communiceren over de evolutie
van het project via deur-aan-
deurberichten en online-
informatie
De aan het project verbonden
uitdagingen en doelstellingen
definiëren in concept- en
synthesenota's

Meer weten

Gemeenteplein van
Molenbeek

Gebruik maken van het
duurzaam wijkcontract om de
ambities van het project goed
te omschrijven
De dynamiek voortzetten door
een 'gezoneerde gemeentelijke
stedenbouwkundige
verordening' uit te werken
Gebruik maken van de
voorafgaande studies
uitgevoerd binnen een ruimere
perimeter om een nieuw
project op te starten

Meer weten

Henri Bergéstraat

Regelmatig communiceren via
een wijkkrant
De volledige populatie bereiken
Kaderen in een wijkcontract en
gebruikmaken van een volledig
participatief proces (1.2), (1.3)
Een permanentielokaal
installeren in de wijk

Meer weten

http://vademecum.studionr.be/nl/application/brouwerijstraat/
http://vademecum.studionr.be/nl/application/brouwerijstraat/
http://vademecum.studionr.be/nl/application/gemeenteplein-van-molenbeek/
http://vademecum.studionr.be/nl/application/gemeenteplein-van-molenbeek/
http://vademecum.studionr.be/nl/application/gemeenteplein-van-molenbeek/
http://vademecum.studionr.be/nl/application/henri-bergestraat/
http://vademecum.studionr.be/nl/application/henri-bergestraat/
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Park L28

Het project integreren in het
masterplan Tour & Taxis en de
visie van een groot regionaal
park
Een groene long in meerdere
fases creëren
Het project minutieus
monitoren om de planning en
het budget te respecteren

Meer weten

Rogierplein

Via een aanbesteding een
multidisciplinair team
aanstellen om een ambitieus
project te realiseren
De perimeter verruimen om het
autoverkeer en de intermodale
verbindingen te reorganiseren
Het ambitieuze concept
behouden ondanks de
moeilijkheden in de loop van
het project

Meer weten

Vorstlaan

De herinrichting van de
boulevard combineren met die
van de distributienetten
Kansen bieden om het project
voort te zetten
In fases werken maakt het
mogelijk om goede praktijken
te herhalen en kan de herhaling
van dezelfde fouten vermeden
worden

Meer weten

Bronnen

Normatief kader

PRAS, Région de Bruxelles Capital, Région de Bruxelles Capital (2001)

Middelen

Beeldkwaliteitsplan Kanaal, Région de Bruxelles Capital, Région de Bruxelles Capital
Marche à Suivre, bMa Bruxelles, bMa Bruxelles (2014)
Publication annuelle ]pyblik[ 2014-2015 (pg 5, 30-35), ]pyblik[, ]pyblik[ (2015)
Vade-Mecum projets publics d’architecture, bMa, bMa (2014)

Meer weten

A World of Strangers. Order and Action in Urban Public Space, Lynn Lofland, Basic Books (1973)
Het ontwerp van de openbare ruimte, Han Meyer, SUN (2006)
La commande publique architecturale: aspects théoriques et pratiques, Philippe Flamme, Larcier (2002)
Les espaces publics urbains: Recommandations pour une démarche de projet, Jacques Cabanieu, MIQCP (2001)
Reflectie: Réflexion : 2007-2010, ]pyblik[, ]pyblik[ (2010)
Sociologie des villes, Yankel Fijalkow, La Découverte (2004)
The City as a Bazaar in Open City: Designing Coexistence, Arnold Reijndorp, SUN (2009)
The morality of Urban Public Life, Lynn Lofland, Places Journal (1989)
Ville, ordre et violence: formes spatiales et transaction sociale, Liliane Voyé, Presses universitaires de France (1981)

http://vademecum.studionr.be/nl/application/park-l28/
http://vademecum.studionr.be/nl/application/park-l28/
http://vademecum.studionr.be/nl/application/rogierplein/
http://vademecum.studionr.be/nl/application/rogierplein/
http://vademecum.studionr.be/nl/application/vorstlaan/
http://vademecum.studionr.be/nl/application/vorstlaan/
https://urbanisme.irisnet.be/lesreglesdujeu/les-plans-daffectation-du-sol/le-plan-regional-daffectation-du-sol-pras
http://bmabru.be/#page/outils-publication-mas-marche-a-suivre
http://www.pyblik.brussels/fr/node/641
https://urbanisme.irisnet.be/pdf/vade-mecum-projets-publics-darchitecture
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Ambities >

Economie: zingeving aan investeringen
Hoe kan je de nodige middelen voorzien om tot een kwalitatief
project te komen dat aan de initiële ambities beantwoordt?

2.1. Rekening houden met de totaalkosten van de inrichting
2.2. Rekening houden met de ruimere totaalkosten van het project
door de indirecte effecten (externaliteiten) ervan te bekijken

http://vademecum.studionr.be/nl/ambition/2-1-rekening-houden-met-de-totaalkosten-van-de-inrichting/
http://vademecum.studionr.be/nl/ambition/2-1-rekening-houden-met-de-totaalkosten-van-de-inrichting/
http://vademecum.studionr.be/nl/ambition/2-1-rekening-houden-met-de-totaalkosten-van-de-inrichting/
http://vademecum.studionr.be/nl/ambition/2-2-rekening-houden-met-de-ruimere-totaalkosten-van-het-project-door-de-indirecte-effecten-externaliteiten-ervan-te-bekijken/
http://vademecum.studionr.be/nl/ambition/2-2-rekening-houden-met-de-ruimere-totaalkosten-van-het-project-door-de-indirecte-effecten-externaliteiten-ervan-te-bekijken/
http://vademecum.studionr.be/nl/ambition/2-2-rekening-houden-met-de-ruimere-totaalkosten-van-het-project-door-de-indirecte-effecten-externaliteiten-ervan-te-bekijken/
http://vademecum.studionr.be/nl/ambition/2-2-rekening-houden-met-de-ruimere-totaalkosten-van-het-project-door-de-indirecte-effecten-externaliteiten-ervan-te-bekijken/
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Ambities > Economie: zingeving aan investeringen >

2.1. Rekening houden met de totaalkosten van de
inrichting

Alle kosten van het project in rekening brengen
- De kosten verbonden aan de menselijke middelen die moeten worden ingezet om de goede
monitoring van het project te verzekeren
- De investeringskosten verbonden aan ontwerp, coproductie en inrichting als zodanig
- De onderhouds -en beheerskosten over de levensduur van de inrichting, op een realistische
wijze, op basis van het verwachte gebruik van de ruimte en de beschikbare menselijke
middelen
- Evaluatie en aanpassingen voorzien.

Een budget voorzien dat overeenkomt met de vastgelegde doelstellingen en ambities

Een project voorzien dat overeenkomt met de financiële middelen die beschikbaar zijn voor
realisatie en beheer

In het ontwerp, het design van het project een algemene duurzaamheid integreren: keuze
van de materialen en de herkomst ervan, de technieken, uitrustingen en
uitvoeringsmodaliteiten

Binnen het project rekening houden met de beperkingen op het vlak van beheer en
onderhoud, alsook met de eventuele herstellingsmogelijkheden (levensduur van de
inrichting, reserve aan materialen als die niet standaard zijn, kleuren van de materialen, …)

Toepassingen

Park L28

De onderhouds- en
beheerskosten beperken door
aan te dringen op eenvoud en
robuustheid van het design

Meer weten

Zennepark

Een budget voorzien dat
overeenstemt met de
duurzaamheidseisen en toelaat
duurzame en kwalitatief
hoogstaande materialen te
kiezen

Meer weten

Bronnen

Middelen

Manuel des espaces publics bruxellois, DEMANET Marie MAJOT Jean-Pierre, Editions Iris (1991)
Pg 20

http://vademecum.studionr.be/nl/application/park-l28/
http://vademecum.studionr.be/nl/application/park-l28/
http://vademecum.studionr.be/nl/application/zennepark/
http://vademecum.studionr.be/nl/application/zennepark/
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Meer weten

Overzicht van de handel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Brussels Hoofdstedelijk
Gewest (2009)
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Ambities > Economie: zingeving aan investeringen >

2.2. Rekening houden met de ruimere
totaalkosten van het project door de indirecte
effecten (externaliteiten) ervan te bekijken

De economische voordelen van het project voor bewoners en gebruikers van de rechtstreeks
bediende en naburige ruimtes bestuderen

De belemmeringen voor de ontwikkeling van activiteiten in en rond de publieke ruimte en
ruimer, de wijk waarin het zich bevindt, beperken via het project

De nadelen inherent aan de realisatiefase (afsluiting van straten waardoor winkels
ontoegankelijk zijn, bemoeilijkte leveringen, …), beperken en compensaties voorstellen

Een resiliënte, omkeerbare inrichting voorzien, die (door haar soberheid) vlot en tegen
geringe kosten kan worden aangepast aan de evoluties

Toepassingen

Rogierplein

Een flexibele ruimte bieden
waarin verschillende
evenementen kunnen
plaatsvinden
Ervoor zorgen dat de taxi’s een
vlotte toegang hebben tot de
hotels
De centrale ruimte van het
plein activeren door in de
sokkel van de luifel een
horecafunctie te integreren
De ruimtes op de gelijkvloerse
verdiepingen reactiveren

Meer weten

Bronnen

Middelen

Charte de Bruxelles Propreté, Bruxelles Propreté, Bruxelles Propreté
en cours de rédaction
Manuel des espaces publics bruxellois, DEMANET Marie MAJOT Jean-Pierre, Editions Iris (1991)
Pg 20

http://vademecum.studionr.be/nl/application/rogierplein/
http://vademecum.studionr.be/nl/application/rogierplein/
https://www.arp-gan.be/fr/charte_nettoiement.html
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Meer weten

A compendium for the civic economy, 00:/, Publisher Trancity Valiz (2011)
Trois vecteurs de performance pour le commerce de proximité : transport en site propre, stationnement, livraisons,
CERTU, CERTU (2007)
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Ambities >

Netwerk: een ruimte voor verbondenheid
Hoe kan je ervoor zorgen dat de inrichting een hefboom is voor de kwalificatie van het
stedelijk gebied waarin het zich inschrijft?

3.1. De coherentie van de plek en haar grondgebied vergroten door te zorgen voor een totaalvisie
3.2. Het inrichtingsproject kaderen in de bestaande netwerken en bijdragen aan hun
totstandkoming/versterking
3.3. De verbindingsmogelijkheden voor voetgangers en fietsers verbeteren, de continuïteit van hun
parcours verzekeren
3.4. Zorgen voor inrichtingscoherentie met de aangrenzende publieke ruimtes
3.5. Specifieke passage- en doorgangsruimtes op een volwaardige manier integreren in het
netwerk van publieke ruimtes (bruggen, passerelles, trappen, ondergrondse doorgangen,
metromezzanines, …).

http://vademecum.studionr.be/nl/ambition/3-1-de-coherentie-van-de-plek-en-haar-grondgebied-vergroten-door-te-zorgen-voor-een-totaalvisie/
http://vademecum.studionr.be/nl/ambition/3-2-het-inrichtingsproject-kaderen-in-de-bestaande-netwerken-en-bijdragen-aan-hun-totstandkomingversterking/
http://vademecum.studionr.be/nl/ambition/3-2-het-inrichtingsproject-kaderen-in-de-bestaande-netwerken-en-bijdragen-aan-hun-totstandkomingversterking/
http://vademecum.studionr.be/nl/ambition/3-3-de-verbindingsmogelijkheden-voor-voetgangers-en-fietsers-verbeteren-de-continuiteit-van-hun-parcours-verzekeren/
http://vademecum.studionr.be/nl/ambition/3-3-de-verbindingsmogelijkheden-voor-voetgangers-en-fietsers-verbeteren-de-continuiteit-van-hun-parcours-verzekeren/
http://vademecum.studionr.be/nl/ambition/3-4-zorgen-voor-inrichtingscoherentie-met-de-aangrenzende-publieke-ruimtes/
http://vademecum.studionr.be/nl/ambition/3-5-specifieke-passage-en-doorgangsruimtes-op-een-volwaardige-manie-integreren-in-het-netwerk-van-publieke-ruimtes-bruggen-passerelles-trappen-ondergrondse-doorgangen-metromezzanines/
http://vademecum.studionr.be/nl/ambition/3-5-specifieke-passage-en-doorgangsruimtes-op-een-volwaardige-manie-integreren-in-het-netwerk-van-publieke-ruimtes-bruggen-passerelles-trappen-ondergrondse-doorgangen-metromezzanines/
http://vademecum.studionr.be/nl/ambition/3-5-specifieke-passage-en-doorgangsruimtes-op-een-volwaardige-manie-integreren-in-het-netwerk-van-publieke-ruimtes-bruggen-passerelles-trappen-ondergrondse-doorgangen-metromezzanines/
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Ambities > Netwerk: een ruimte voor verbondenheid >

3.1. De coherentie van de plek en haar
grondgebied vergroten door te zorgen voor een
totaalvisie

De inrichting kaderen in een totaalvisie (gemeenteplan, gewestplan, wijkcontract,
richtplan publieke ruimte, enz.), waarbij de ruimtelijke en landschappelijke oriëntaties
worden gedefinieerd

De geografie van de site beter zichtbaar maken, via een landschappelijke scenografie
(valleien, visuele perspectieven en openingen, patrimoniale herkenningspunten) van de
inrichting

Bij het inrichten gebruikmaken van de specifieke kenmerken van de site (historische
elementen, klein erfgoed, specifiek landschappelijk karakter, aanwezigheid van iconische
activiteiten, …)

Toepassingen

Vorstlaan

Een coherente visie behouden
door een richtschema voor de
tramlijn te ontwikkelen
Een landschapsstructuur
creëren die perspectieven biedt
in de richting van de parken en
andere iconische ruimten

Meer weten

Bronnen

Normatief kader

PRAS, Région de Bruxelles Capital, Région de Bruxelles Capital (2001)

Middelen

Beeldkwaliteitsplan Kanaal, Région de Bruxelles Capital, Région de Bruxelles Capital
Espaces publics bruxellois, Taktyk, Région Bruxelles Capitale (2012)
Les Contrats de Rénovation Urbaine, Région de Bruxelles Capital, Région de Bruxelles Capital
Les inventaires du patrimoine, Région Bruxelles Capitale, Région Bruxelles Capitale
Les Schémas Directeurs, Région de Bruxelles Capital, Région de Bruxelles Capital
PRDD, Région Bruxelles Capitale, Région Bruxelles Capitale (2017)

http://vademecum.studionr.be/nl/application/vorstlaan/
http://vademecum.studionr.be/nl/application/vorstlaan/
https://urbanisme.irisnet.be/lesreglesdujeu/les-plans-daffectation-du-sol/le-plan-regional-daffectation-du-sol-pras
https://urbanisme.irisnet.be/pdf/prdd-1/f0a7plan-general-d2019amelioration-des-espaces-publics-bruxellois_1
http://quartiers.brussels/2/
http://www.irismonument.be/index.php?lg=fr
https://urba.irisnet.be/fr/lesreglesdujeu/pdf/SchemaDirecteur_TourTaxisFR.pdf
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document pas encore acquis, se référer à l’actuel PRD

Meer weten

Canal? Vous avez dit Canal?!, Divers, ADT-ATO (2014)
Déclin et survie des grandes villes américaines, Jane Jacobs, Parenthèses (2012)
Etude de programmation des espaces publics situés dans l’hypercentre, commune de Molenbeek-Saint-Jean, MSA,
Commune de Molenbeek (2010)
Le paysage, c’est l’endroit où le ciel et la terre se touchent, Michel Corajoud, Actes Sud (2010)
Metropolitan Landscapes, André Loeckx Eric Corijn Freek Persyn Ido Avissar Bas Smets Julie Mabilde Elke Vanempten
(2016)
Recueil de cartes des espaces publics ordinaires de Bordeaux Métropole, Agence d'urbanisme Bordeaux métropole
Aquitaine, a'urba (2015)

http://urbanisme.irisnet.be/lesreglesdujeu/les-plans-strategiques/le-plan-regional-de-developpement-prd/le-prd-de-2002-1
http://www.adt-ato.brussels/sites/default/files/AtlasCanal_NL_WEB.pdf
http://www.vlaamsbouwmeester.be/sites/default/files/uploads/MetropolitanLandscapes_web.pdf
http://www.aurba.org/L-a-urba/a-ctualites/Recueil-de-cartes-des-espaces-publics-ordinaires-de-Bordeaux-Metropole
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Ambities > Netwerk: een ruimte voor verbondenheid >

3.2. Het inrichtingsproject kaderen in de
bestaande netwerken en bijdragen aan hun
totstandkoming/versterking

Het project kaderen in specifieke netwerken (gewestelijk en gemeentelijk mobiliteitsplan,
groenblauwe netwerken, GFR, voetgangersnetwerk, erfgoedroute, enz.) om de leesbaarheid
te verzekeren en de coherentie van deze netwerken te versterken

De effecten van het project op de mobiliteit (voor alle vervoerswijzen) in de wijk en de stad
analyseren en integreren in een totaalvisie

Toepassingen

Orban kruising

De mogelijkheid bieden om aan
te sluiten op het groene
netwerk
De parkeerbehoefte evalueren
en alternatieven en
compensaties binnen de
uitgebreide onderzoekszone
identificeren
Gemotoriseerd doorgaand
verkeer op de lokale wegen
beperken
De verbinding met de geplande
gewestelijke fietsroutes
realiseren

Meer weten

Bronnen

Middelen

Iris 2, Bruxelles Mobilité, Bruxelles Mobilité
Maillage bleu et vert, Institut Bruxellois pour le Gestion de l'Environnement, Région de Bruxelles Capital (2000)

Meer weten

Canal? Vous avez dit Canal?!, Divers, ADT-ATO (2014)
Espace public: Promenades, KRAUEL Jacobo, Links (2008)
Espace public: Promenades, Jacobo Krauel, Links (2008)

http://vademecum.studionr.be/nl/application/orban-kruising/
http://vademecum.studionr.be/nl/application/orban-kruising/
http://www.bruxellesmobilite.irisnet.be/articles/la-mobilite-de-demain/en-quelques-mots
http://195.244.174.34/uploadedfiles/Site/Particuliers/Th%C3%A8me_-_Espaces_verts,_faune_et_flore/Maillage_vert_bleu_FR.pdf?langtype=2060
http://www.adt-ato.brussels/sites/default/files/AtlasCanal_NL_WEB.pdf
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Integraal Plan Openbaar Domein Gent – deel I, Ville de Gand, Ville de Gand (2006)
Integraal Plan Openbaar Domein Gent – deel II, Ville de Gand, Ville de Gand (2006)
Le paysage, c’est l’endroit où le ciel et la terre se touchent, Michel Corajoud, Actes Sud (2010)
Paysages, 3 expositions, Bas Smets Sébastien Marot, Bas Smets (2014)
Recueil de cartes des espaces publics ordinaires de Bordeaux Métropole, Agence d'urbanisme Bordeaux métropole
Aquitaine, a'urba (2015)

https://stad.gent/sites/default/files/page/documents/IPOD%20eindversie%20goedgekeurd.pdf
https://stad.gent/sites/default/files/page/documents/IPOD_%202.pdf
http://www.aurba.org/L-a-urba/a-ctualites/Recueil-de-cartes-des-espaces-publics-ordinaires-de-Bordeaux-Metropole
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Ambities > Netwerk: een ruimte voor verbondenheid >

3.3. De verbindingsmogelijkheden voor
voetgangers en fietsers verbeteren, de
continuïteit van hun parcours verzekeren

Bij de inrichtingskeuzes voorrang geven aan de continuïteit van de voetgangers- en
fietsparcours.

Oplossingen bedenken voor obstakels die moeten worden overschreden of die aanleiding
geven tot omwegen.

Via de inrichting, onbestaande verbindingen voor voetgangers en fietsers met
aangrenzende publieke ruimtes creëren of weinig functionele verbindingen versterken.

Toepassingen

Brouwerijstraat

De verbindingen voor fietsers
en voetgangers tussen de
intermodale knooppunten van
het Flageyplein en de halte
Mouterij versterken
Op elk kruispunt
oversteekplaatsen integreren
(3.3)

Meer weten

Moutstraat

Zich integreren in het
verkeersvrije netwerk van het
stadscentrum
Veilige verbindingen creëren
tussen de voor kinderen
bestemde plaatsen

Meer weten

Orban kruising

De verbinding met de geplande
gewestelijke fietsroutes
realiseren
De verbinding tussen de dichte
bebouwing en de scholen
beveiligen

Meer weten

Rogierplein

De voetgangersverbindingen
naar de naburige polen
bevorderen
De visies opgenomen in het
masterplan Kruidtuin
integreren en anticiperen op de
mogelijke toekomstige
ontwikkelingen zoals de creatie
van een wandelas van de

Zennepark

Het park aansluiten op het
structureel
voetgangersnetwerk (PAVE) en
de aan te leggen gewestelijke
fietsroutes
Nieuwe doorgangen creëren in
bepaalde gebouwen om het
voetgangersnetwerk uit te
breiden

http://vademecum.studionr.be/nl/application/brouwerijstraat/
http://vademecum.studionr.be/nl/application/brouwerijstraat/
http://vademecum.studionr.be/nl/application/moutstraat/
http://vademecum.studionr.be/nl/application/moutstraat/
http://vademecum.studionr.be/nl/application/orban-kruising/
http://vademecum.studionr.be/nl/application/orban-kruising/
http://vademecum.studionr.be/nl/application/rogierplein/
http://vademecum.studionr.be/nl/application/zennepark/
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Kruidtuin tot aan het kanaal

Meer weten

Meer weten

Bronnen

Normatief kader

RRU, titre VI (en cours de révision), Région de Bruxelles Capital, Région de Bruxelles Capital

Middelen

Etude pour le redéploiement des aires ludiques et sportives, Bruxelles Environnement, Bruxelles Environnement (2009)
Iris 2, Bruxelles Mobilité, Bruxelles Mobilité
Plan piéton stratégique, Bruxelles Mobilité, Bruxelles Mobilité (2012)
Plan transport des marchandises, Bruxelles Mobilité, Bruxelles Mobilité (2013)
Plan vélo, Bruxelles Mobilité, Bruxelles Mobilité (2010-2015)
Plans d’accessibilité de la voirie et de l’espace public (PAVE), Bruxelles Mobilité, Bruxelles Mobilité (2016)
Réseau STIB et Transport Publics, STIB, STIB
Vademecum piéton: Le cahier Go 10, Timenco, Bruxelles Mobilité (2014)

Meer weten

Canal? Vous avez dit Canal?!, Divers, ADT-ATO (2014)
Espace public: Promenades, Jacobo Krauel, Links (2008)
Les chemins de l’école, Amélia Ribeiro Valeria Cartes Leal, Presses universitaires de Louvain (2006)
Recueil de cartes des espaces publics ordinaires de Bordeaux Métropole, Agence d'urbanisme Bordeaux métropole
Aquitaine, a'urba (2015)

http://vademecum.studionr.be/nl/application/rogierplein/
http://vademecum.studionr.be/nl/application/zennepark/
https://urbanisme.irisnet.be/lesreglesdujeu/les-reglements-durbanisme/le-reglement-regional-durbanisme-rru
http://documentation.bruxellesenvironnement.be/documents/EV_Prof_AIRES_DE_JEUX_RAPPORT_FR.PDF
http://www.bruxellesmobilite.irisnet.be/articles/la-mobilite-de-demain/en-quelques-mots
http://www.bruxellesmobilite.irisnet.be/static/attachments/news/na/5597/plan-pietons-FR-web.pdf
http://www.stib-mivb.be/netplan-plan-reseau.html?l=fr
http://www.bruxellesmobilite.irisnet.be/articles/la-mobilite-de-demain/plan-transport-de-marchandises
http://www.stib-mivb.be/netplan-plan-reseau.html?l=fr
http://www.bruxellesmobilite.irisnet.be/partners/professionnels/publications-techniques
http://www.adt-ato.brussels/sites/default/files/AtlasCanal_NL_WEB.pdf
http://www.aurba.org/L-a-urba/a-ctualites/Recueil-de-cartes-des-espaces-publics-ordinaires-de-Bordeaux-Metropole
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Ambities > Netwerk: een ruimte voor verbondenheid >

3.4. Zorgen voor inrichtingscoherentie met de
aangrenzende publieke ruimtes

De inrichting ontwerpen op een manier die coherent is met de geplande inrichtingen
binnen de onderzoeksperimeter (op korte, middellange of lange termijn).

Zorgen voor samenhang en continuïteit met de aangrenzende publieke ruimtes (onder
meer op het vlak van materialen, verlichting, uitrusting, …).

Toepassingen

Gemeenteplein van
Molenbeek

De straten en pleintjes in de
buurt mee opnemen in het
project
Het plein visueel met de metro
verbinden

Meer weten

Zennepark

Relaties en synergieën creëren
met de aangrenzende functies,
bijvoorbeeld de moestuin en de
speeltuin met de school
De groene en publieke ruimtes
in deze wijk met een tekort aan
voorzieningen met elkaar
verbinden

Meer weten

Bronnen

Normatief kader

RRU, titre VI (en cours de révision), Région de Bruxelles Capital, Région de Bruxelles Capital

Middelen

Les Contrats de Quartiers Durables, Région de Bruxelles Capital, Région de Bruxelles Capital
Les Contrats de Rénovation Urbaine, Région de Bruxelles Capital, Région de Bruxelles Capital
Les Schémas Directeurs, Région de Bruxelles Capital, Région de Bruxelles Capital
PRDD, Région Bruxelles Capitale, Région Bruxelles Capitale (2017)
document pas encore acquis, se référer à l’actuel PRD

Meer weten

Canal? Vous avez dit Canal?!, Divers, ADT-ATO (2014)
Etude de programmation des espaces publics situés dans l’hypercentre, commune de Molenbeek-Saint-Jean, MSA,
Commune de Molenbeek (2010)
Les intérieurs d’îlots en région bruxelloise, Inter-Environnement Bruxelles, Inter-Environnement Bruxelles (2005)
Recueil de cartes des espaces publics ordinaires de Bordeaux Métropole, Agence d'urbanisme Bordeaux métropole

http://vademecum.studionr.be/nl/application/gemeenteplein-van-molenbeek/
http://vademecum.studionr.be/nl/application/gemeenteplein-van-molenbeek/
http://vademecum.studionr.be/nl/application/gemeenteplein-van-molenbeek/
http://vademecum.studionr.be/nl/application/zennepark/
http://vademecum.studionr.be/nl/application/zennepark/
https://urbanisme.irisnet.be/lesreglesdujeu/les-reglements-durbanisme/le-reglement-regional-durbanisme-rru
http://quartiers.brussels/images/stories/documents/cqd_brochure_fr.pdf
http://quartiers.brussels/2/
https://urba.irisnet.be/fr/lesreglesdujeu/pdf/SchemaDirecteur_TourTaxisFR.pdf
http://urbanisme.irisnet.be/lesreglesdujeu/les-plans-strategiques/le-plan-regional-de-developpement-prd/le-prd-de-2002-1
http://www.adt-ato.brussels/sites/default/files/AtlasCanal_NL_WEB.pdf
http://www.ieb.be/IMG/pdf/interieursilots.pdf
http://www.aurba.org/L-a-urba/a-ctualites/Recueil-de-cartes-des-espaces-publics-ordinaires-de-Bordeaux-Metropole
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Aquitaine, a'urba (2015)
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Ambities > Netwerk: een ruimte voor verbondenheid >

3.5. Specifieke passage- en doorgangsruimtes
op een volwaardige manier integreren in het
netwerk van publieke ruimtes (bruggen,
passerelles, trappen, ondergrondse doorgangen,
metromezzanines, …).

De specifieke passage- en doorgangsruimtes zo ontwerpen dat er een zo natuurlijk,
gestructureerd, veilig en praktisch mogelijke continuïteit ontstaat.

Toepassingen

Park L28

De toegangstrap opnemen als
integraal deel van de openbare
ruimte

Meer weten

Rogierplein

Het metrostation behandelen
als integraal deel van het plein
door een verticale verbinding
en een natuurlijke lichtinval in
de ondergrondse ruimte te
voorzien

Meer weten

Bronnen

Normatief kader

RRU, titre VI (en cours de révision), Région de Bruxelles Capital, Région de Bruxelles Capital

http://vademecum.studionr.be/nl/application/park-l28/
http://vademecum.studionr.be/nl/application/park-l28/
http://vademecum.studionr.be/nl/application/rogierplein/
http://vademecum.studionr.be/nl/application/rogierplein/
https://urbanisme.irisnet.be/lesreglesdujeu/les-reglements-durbanisme/le-reglement-regional-durbanisme-rru
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Ambities >

Delen* : een ruimte voor verbondenheid
Hoe kan je een plek creëren voor iedereen en voor elk gebruik,
waarbij een evenwichtige onderlinge verdeling gewaarborgd
wordt op het hele Brusselse grondgebied

* Delen kan hier 2 betekenissen hebben : verdelen (bijvoorbeeld, bredere stoepen)  en deelnemen, gedmengde gebruiken in
gedeelde en residentiële ruimtes

4.1. Het perspectief van een verruimde straatcode op een bevoorrechte wijze in acht nemen door
rekening te houden met de 3 categorieën in het gebruik van de publieke ruimte: doorgang, verblijf,
verbinding
4.2. Bij het inrichten de volgende modale prioriteiten bestuderen: achtereenvolgens voorrang
geven aan de meest kwetsbare gebruikers - PVM's -, de actieve vervoerswijzen, het openbaar
vervoer, de gemotoriseerde voertuigen bestemd voor de collectiviteit (waaronder kleine
leveringsvoertuigen, taxi's en gedeelde auto's), de private gemotoriseerde voertuigen
4.3. Inrichtingen ontwerpen die de intermodaliteit bevorderen
4.4. De animatie van de publieke ruimte bevorderen door het activeren van de omliggende
gebouwen en ruimtes
4.5. De ruimte vrijmaken, beschikbaar maken.
4.6. Op een flexibele manier ontwerpen, een breed palet van gebruik en activiteiten mogelijk
maken en rekening houden met de tijdelijke aspecten van de publieke ruimte
4.7. Via de inrichting het comfort, de gezelligheid, het gevoel van welzijn en het aangename
karakter van de publieke ruimte verzekeren

http://vademecum.studionr.be/nl/ambition/4-1
http://vademecum.studionr.be/nl/ambition/4-1
http://vademecum.studionr.be/nl/ambition/4-1
http://vademecum.studionr.be/nl/ambition/4-2
http://vademecum.studionr.be/nl/ambition/4-2
http://vademecum.studionr.be/nl/ambition/4-2
http://vademecum.studionr.be/nl/ambition/4-2
http://vademecum.studionr.be/nl/ambition/4-3
http://vademecum.studionr.be/nl/ambition/4-4
http://vademecum.studionr.be/nl/ambition/4-4
http://vademecum.studionr.be/nl/ambition/4-5-de-ruimte-vrijmaken-beschikbaar-maken/
http://vademecum.studionr.be/nl/ambition/4-6-op-een-flexibele-manier-ontwerpen-een-breed-palet-van-gebruik-en-activiteiten-mogelijk-maken-en-rekening-houden-met-de-tijdelijke-aspecten-van-de-publieke-ruimte/
http://vademecum.studionr.be/nl/ambition/4-6-op-een-flexibele-manier-ontwerpen-een-breed-palet-van-gebruik-en-activiteiten-mogelijk-maken-en-rekening-houden-met-de-tijdelijke-aspecten-van-de-publieke-ruimte/
http://vademecum.studionr.be/nl/ambition/4-7-via-de-inrichting-het-comfort-de-gezelligheid-het-gevoel-van-welzijn-en-het-aangename-karakter-van-de-publieke-ruimte-verzekeren/
http://vademecum.studionr.be/nl/ambition/4-7-via-de-inrichting-het-comfort-de-gezelligheid-het-gevoel-van-welzijn-en-het-aangename-karakter-van-de-publieke-ruimte-verzekeren/
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4.1. Het perspectief van een verruimde
straatcode op een bevoorrechte wijze in acht
nemen door rekening te houden met de 3
categorieën in het gebruik van de publieke
ruimte: doorgang, verblijf, verbinding 1.

De plaatselijke behoeften, wensen en gebruiken bestuderen en ermee rekening houden:
behoud van bestaande gebruiken/uitnodiging tot nieuwe gebruiken

Een keuze maken op het vlak van modale verdeling die, rekening houdend met de context,
op een kwaliteitsvolle, verantwoorde en evenwichtige manier tegemoet komt aan de 3
toepassingen van de publieke ruimte: doorgang, verblijf en verbinding

De modale verdeling plannen in overeenstemming met de wegspecialisatie 2 en het
wijkleven

Rekening houdend met de context, de woon- en ontmoetingszones plannen

Verbinding duidt hier op alle toepassingen en toe-eigeningsvormen van de publieke ruimte die linken creëren tussen deze ruimtes en1.
de omliggende gebouwen en sites (terrassen, etalages, banken, bloemen, fietsenrek, …). Zie ook het begrip van de “Actieve voorgevel””
bij Nicolas SOULIER, 2012, “Reconquérir les rues”, uitg. Ulmer.

De specialisatie van de wegen gehanteerd in deze Gids, steunt op de studie “Multimodale wegenspecialisatie in het Brussels2.
Hoofdstedelijk Gewest”, uitgevoerd door Timenco (Dirk Dufour, Marjolein de Jong) voor Leefmilieu Brussel in 2015-2016. Deze studie
vormt een nieuwe reflectiebasis voor het verbeteren van de prestaties en complementariteit van de vervoerswijzen door ze zo goed
mogelijk te integreren in de publieke ruimte. Ze bestaat uit een cartografie die de netten van de verschillende vervoerswijzen
overkoepelt, waarbij elk net is onderverdeeld in drie niveaus. De principes van multimodale specialisatie van de wegen zijn opgenomen
in het nieuwe GPDO-ontwerp en zullen worden overgenomen in het volgende gewestelijk mobiliteitsplan. Momenteel echter is alleen de
weghiërarchie zoals gedefinieerd in het GBP, officieel en reglementair.
De specialisatie definieert enerzijds het verbindingsmogelijkheden van de weg in het netwerk, en anderzijds de inrichtingen en keuzes
inzake modale spreiding van de stromen.

Toepassingen

Gemeenteplein van
Molenbeek

De ruimte delen met zowel
actieve modi als gemotoriseerd
verkeer
Ontmoetingszones op het plein
creëren
De afgeschafte

http://vademecum.studionr.be/nl/application/gemeenteplein-van-molenbeek/
http://vademecum.studionr.be/nl/application/gemeenteplein-van-molenbeek/
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parkeerplaatsen compenseren
in de onderbenutte
parkeergarage Brunfaut
Een haalbaarheidsstudie
uitvoeren waarin alternatieven
worden voorgesteld voor het
parkeren op het plein

Meer weten

Bronnen

Normatief kader

RRU, titre VI (en cours de révision), Région de Bruxelles Capital, Région de Bruxelles Capital

Middelen

Cahier 5 de l’Observatoire de la mobilité : Le partage de l’espace public en Région de Bruxelles-Capitale,, Bruxelles
Mobilité, Bruxelles Mobilité (2016)
Circulaire Régionale du 9/9/2013 relative aux zones résidentielles et aux zones de rencontre (2013)
Etude pour le redéploiement des aires ludiques et sportives, Bruxelles Environnement, Bruxelles Environnement (2009)
Etude prospective sur l’optimisation de l’usage de l’espace public en Région de Bruxelles-Capitale, Centre de
recherches routières, Centre de recherches routières (2013)
Le jeu dans la ville – Pour un maillage jeux à Bruxelles, Bruxelles Environnement, Bruxelles Environnement (2015)
Les zones résidentielles et de rencontre,, Institut Belge pour la sécurité routière, Institut Belge pour la sécurité routière
(2013)
Plan VICOM, STIB, STIB (2006)
SK8TE, Institut Bruxellois pour le Gestion de l'Environnement, Institut Bruxellois pour le Gestion de l'Environnement (2015)
Tram, Bus: manuel des bonnes pratiques pour un réseau performant, STIB, STIB (2010)
Vade-Mecum des arrêts de surfaces, STIB, STIB (2015)

Meer weten

Cities for people, Jan Gehl, Island Press (2010)
Des espaces publics à vivre, Agence d'urbanisme Bordeaux métropole Aquitaine, a’urba (2014)
Espaces publics, genre et sentiment d’insécurité, CHAUMONT Laura ZEILINGER Irene, Garance (2016)
Guide référentiel Genre et espace public, DE PARIS, Marie (2016)
Het delen van de ruimte promoten, Institut Bruxellois pour le Gestion de l'Environnement, Institut Bruxellois pour le
Gestion de l'Environnement
Le piéton dans la ville: l’espace public partagé, TERRIN, Jean-Jacques, Perenthèses (2011)
Manifest voor kindgerichte planning van publieke ruimte, Kind & samenleving, Kind & samenleving
New City Spaces, Jan Gehl, Danish Architectural Press (2008)
Reconquérir les rues, SOULIER Nicolas, Ulmer (2012)
Shared space – Room for everyone – a new vision for public spaces, Fryslân Province (2005)
User, observer, programmer et fabriquer l’espace public, TOUSSAINT, Jean-Yves, Presses Polytechniques et Universitaires
Romande (2001)
Vieillissement et mobilité, Ouvrage collectif (programme de recherche et d'innovation dans les transports - Predit), La
Documentation française (2016)

http://vademecum.studionr.be/nl/application/gemeenteplein-van-molenbeek/
https://urbanisme.irisnet.be/lesreglesdujeu/les-reglements-durbanisme/le-reglement-regional-durbanisme-rru
http://www.mobielbrussel.irisnet.be/static/attachments/articles/na/730/Cahier%20n%EF%BF%BD5-partie%201%20(chapitres%201-5)_.pdf
http://www.etaamb.be/fr/circulaire-du-09-septembre-2013_n2013031749.html
http://documentation.bruxellesenvironnement.be/documents/EV_Prof_AIRES_DE_JEUX_RAPPORT_FR.PDF
http://www.brrc.be/fr/article/dossier18_fr
http://document.environnement.brussels/opac_css/elecfile/BRO_JeuDansVille_FR.pdf
http://webshop.ibsr.be/frontend/files/products/pdf/b07bcd226b21a95f3253030784590e02/web_2013_zr_fr.pdf
http://www.stib-mivb.be/irj/go/km/docs/STIB-MIVB/INTERNET/attachments/vicom/vicom_fr_1.pdf
http://document.environnement.brussels/opac_css/doc_num.php?explnum_id=6586
http://www.stib-mivb.be/index.htm?l=fr&news_rid=/STIB-MIVB/INTERNET/ACTUS/2007-12/WEB_AdvancedArticle_1196687567431.xml
https://www.stib-mivb.be/Vademecumarretsurfaces.html?l=fr
http://www.aurba.org/Etudes/Themes/Projet-urbain/Des-espaces-publics-a-vivre
http://www.garance.be/docs/12EspacepublicgenreFR.pdf
http://k-s.be/medialibrary/purl/nl/6278719/Manifest%20voor%20kindgerichte%20planning%20van%20publieke%20ruimte.pdf
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4.2. Bij het inrichten de volgende modale
prioriteiten bestuderen: achtereenvolgens
voorrang geven aan de meest kwetsbare
gebruikers – PVM’s -, de actieve vervoerswijzen,
het openbaar vervoer, de gemotoriseerde
voertuigen bestemd voor de collectiviteit
(waaronder kleine leveringsvoertuigen, taxi’s en
gedeelde auto’s), de private gemotoriseerde
voertuigen

Deze modale prioriteiten implementeren in de inrichting of anders, opteren voor een
woonzone, een ontmoetingszone of een voetgangerszone

De modale prioriteiten integreren in een totaalvisie (verruimde perimeter)

De nodige inrichtingen voor de kwetsbare gebruikers voorzien. Ten allen tijde het nodige
comfort en toegankelijkheid voor PVM’s garanderen. De noden van de PVM's bestuderen
volgens de criteria toegang, circulatie, gebruik

Toepassingen

Vorstlaan

Multimodaliteit organiseren
door het brede profiel van de
weg te benutten
Het aantal stroken voor
gemotoriseerd verkeer
verminderen
Prioriteit geven aan de tram
door een eigen bedding in te
richten
Scheiding van het gebruik
verhoogt het comfort en de
veiligheid
Het mogelijk maken om op de
trambedding te rijden in geval

http://vademecum.studionr.be/nl/application/vorstlaan/
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van nood (hulpdiensten)

Meer weten

Bronnen

Normatief kader

RRU, titre VI (en cours de révision), Région de Bruxelles Capital, Région de Bruxelles Capital

Middelen

Vade-Mecum piéton, 4, Bruxelles Mobilité, Bruxelles Mobilité (2014)
Vade-mecum vélo, Bruxelles Mobilité, Bruxelles Mobilité (2014)

Meer weten

Cities for people, Jan Gehl, Island Press (2010)
Draaiboek openbaar domein, Stad Antwerpen, Stad Antwerpen
Het delen van de ruimte promoten, Institut Bruxellois pour le Gestion de l'Environnement, Institut Bruxellois pour le
Gestion de l'Environnement
La Ville récréative. Enfants joueurs et écoles buissonnières, PAQUOT Thierry, Infolio Editions (2015)
Le piéton dans la ville: l’espace public partagé, TERRIN, Jean-Jacques, Perenthèses (2011)
Les transports en commun de la Communauté urbaine de Bordeaux, BAUBONNE Michaël, Horizons Bordeaux (2009)
Libre comme un piéton, Bruxelles en mouvement, Bruxelles en mouvement
Bruxelles en mouvement n° 271
Manifest voor kindgerichte planning van publieke ruimte, Kind & samenleving, Kind & samenleving
Mobiliteit in, van, naar en rond Brussel, HUBERT Michel, Brussel Studies (2008)
New City Spaces, Jan Gehl, Danish Architectural Press (2008)
Shared space – Room for everyone – a new vision for public spaces, Fryslân Province (2005)
Trois vecteurs de performance pour le commerce de proximité : transport en site propre, stationnement, livraisons,
CERTU, CERTU
Vieillissement et mobilité, Ouvrage collectif (programme de recherche et d'innovation dans les transports - Predit), La
Documentation française (2016)

http://vademecum.studionr.be/nl/application/vorstlaan/
https://urbanisme.irisnet.be/lesreglesdujeu/les-reglements-durbanisme/le-reglement-regional-durbanisme-rru
http://k-s.be/medialibrary/purl/nl/6278719/Manifest%20voor%20kindgerichte%20planning%20van%20publieke%20ruimte.pdf
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4.3. Inrichtingen ontwerpen die de
intermodaliteit bevorderen

De inrichtingen en uitrustingen plannen die nodig zijn om vlot van de ene vervoerswijze
naar de andere te kunnen overschakelen (nabijheid, route, zichtbaarheid, signalisatie,
comfort, veiligheid, …).

De eventueel aanwezige technische beperkingen en de specifieke behoeften van het
openbaar vervoer (bijvoorbeeld inzake beheer van kruispunten, geometrie van sites, hoogte
van perrons, …) in ogenschouw nemen

Toepassingen

Kardinaal Mercierplein

Het openbaar en het
personenvervoer verbinden
De ingang van het station
benadrukken met een specifiek
pad in een verschillend
materiaal

Meer weten

Bronnen

Normatief kader

RRU, titre VI (en cours de révision), Région de Bruxelles Capital, Région de Bruxelles Capital

Middelen

Tram, Bus: manuel des bonnes pratiques pour un réseau performant, STIB, STIB (2010)
Vade-Mecum des arrêts de surfaces, STIB, STIB (2015)
Vade-Mecum piéton, 4, Bruxelles Mobilité, Bruxelles Mobilité (2014)
Vademécum vélo : Cahier 3 : Cyclistes et transport en commun, Bruxelles Mobilité, Bruxelles Mobilité (2014)

Meer weten

Les transports en commun de la Communauté urbaine de Bordeaux, BAUBONNE Michaël, Horizons Bordeaux (2009)
Life between buildings: using public space, Jan Gehl, The Danish Architectural Press (2001)
Mobiliteit in, van, naar en rond Brussel, HUBERT Michel, Brussel Studies (2008)
Trois vecteurs de performance pour le commerce de proximité : transport en site propre, stationnement, livraisons,
CERTU, CERTU

http://vademecum.studionr.be/nl/application/kardinaal-mercierplein/
http://vademecum.studionr.be/nl/application/kardinaal-mercierplein/
https://urbanisme.irisnet.be/lesreglesdujeu/les-reglements-durbanisme/le-reglement-regional-durbanisme-rru
http://www.stib-mivb.be/index.htm?l=fr&news_rid=/STIB-MIVB/INTERNET/ACTUS/2007-12/WEB_AdvancedArticle_1196687567431.xml
https://www.stib-mivb.be/Vademecumarretsurfaces.html?l=fr
http://www.bruxellesmobilite.irisnet.be/partners/professionnels/publications-techniques
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4.4. De animatie van de publieke ruimte
bevorderen door het activeren van de
omliggende gebouwen en ruimtes

Bij het ontwerpen van de inrichting rekening houden met de bestaande en toekomstige
activiteiten in de omliggende gebouwen en ruimtes en de manier waarop ze de animatie
van, en het bezoek aan de publieke ruimtes kunnen ondersteunen

Deze legitieme activiteiten, hun goede exploitatie en hun ontwikkeling trachten te
behouden, zonder afbreuk te doen op andere gebruiken van de publieke ruimte. Een
inrichting ontwerpen die voldoende resiliënt is in geval van een activiteitenwijziging
binnen de omliggende gebouwen.

Zorgen voor een kwaliteitsvolle overgang tussen de publieke ruimte en de omliggende
gebouwen en terreinen. Indien nodig voorzieningen ontwikkelen die toege-eigend kunnen
worden door de gebruikers van de omliggende gebouwen en terreinen.

Toepassingen

Rogierplein

De gebouwen die aan het plein
grenzen, opnieuw met de
openbare ruimte verbinden
door de hoogteverschillen te
elimineren
De ruimtes op de gelijkvloerse
verdiepingen reactiveren

Meer weten

Bronnen

Normatief kader

RRU, titre VI (en cours de révision), Région de Bruxelles Capital, Région de Bruxelles Capital

Meer weten

Cities for people, Jan Gehl, Island Press (2010)
Espace public et espace privé, quelle transition?, LOISEAU F., Ville et Vélo (2006)
(in: Ville et vélo, n°22, juillet-août 2006)
Les abords du chez-soi: en quête d’espaces intermédiaires, MOLEY Christian, La Villette (2006)
Life between buildings: using public space, Jan Gehl, The Danish Architectural Press (2001)

http://vademecum.studionr.be/nl/application/rogierplein/
http://vademecum.studionr.be/nl/application/rogierplein/
https://urbanisme.irisnet.be/lesreglesdujeu/les-reglements-durbanisme/le-reglement-regional-durbanisme-rru
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Reconquérir les rues, SOULIER Nicolas, Ulmer (2012)
Rez de ville, rez de vie, GRAU, Pavillon de l'Arsenal (2013)
Urbanisme, conception et gestion des espaces pour prévenir la malveillance, CARTES LEAL Valeria RIBEIRO DE SOUZA
Amélia, POLITECNICO DI MILANO - IAU Ile de France (2014)
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4.5. De ruimte vrijmaken, beschikbaar maken.

Het meubilair hergroeperen en organiseren om de ruimte vrij te maken voor de passage, de
overzichtelijkheid, de gebruiksflexibiliteit, het onderhoud

De hoeken, uitzichten en perspectieven vrijmaken

Toepassingen

Brouwerijstraat

Het aantal palen verminderen
door de straatverlichting te
bevestigen aan de gevels

Meer weten

Gemeenteplein van
Molenbeek

De ruimte vrijmaken door het
meubilair te groeperen

Meer weten

Orban kruising

Doorgangszones vrijmaken, de
banken groeperen in
ontspanningszones

Meer weten

Bronnen

Middelen

Manuel des espaces publics bruxellois, DEMANET Marie MAJOT Jean-Pierre, Editions Iris (1991)
Pg 34-35

Meer weten

Cities for people, Jan Gehl, Island Press (2010)
Life between buildings: using public space, Jan Gehl, The Danish Architectural Press (2001)
New City Spaces, Jan Gehl, Danish Architectural Press (2008)

http://vademecum.studionr.be/nl/application/brouwerijstraat/
http://vademecum.studionr.be/nl/application/brouwerijstraat/
http://vademecum.studionr.be/nl/application/gemeenteplein-van-molenbeek/
http://vademecum.studionr.be/nl/application/gemeenteplein-van-molenbeek/
http://vademecum.studionr.be/nl/application/gemeenteplein-van-molenbeek/
http://vademecum.studionr.be/nl/application/orban-kruising/
http://vademecum.studionr.be/nl/application/orban-kruising/
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4.6. Op een flexibele manier ontwerpen, een
breed palet van gebruik en activiteiten mogelijk
maken en rekening houden met de tijdelijke
aspecten van de publieke ruimte

Het onthaal van een breed palet aan gewone activiteiten mogelijk maken

Evenementen en tijdelijke activiteiten mogelijk maken (markt, festival, speelstraat tijdens
vakanties, wijkfeesten, schoolstraat, openstelling voor leveringen op bepaalde tijdstippen,
…)

De diversiteit in gebruik mogelijk maken; onder meer op het vlak van toegankelijkheid,
comfort, robuustheid, afwezigheid van obstakels, …

De belichting van de publieke ruimte afstemmen op haar verschillende tijdelijke aspecten.
De inrichting aanpassen aan de behoeften van alle soorten doelgroepen (jongeren,
senioren, PVM's, vrouwen, …).

Spontane en omkeerbare toe-eigeningen mogelijk maken, bijvoorbeeld door bewoners
(boekenbox, straattotems, Incredible Edible, bloemen aan de voet van de bomen, …)

Toepassingen

Moutstraat

De aanwezigheid van
gemotoriseerd verkeer in de
schoolomgevingen
verminderen door de straat
tijdelijk af te sluiten
Het statuut van de straat
wijzigen volgens de behoeften
Gevarieerde en spontane
activiteiten mogelijk maken
Het gebruik aanpassen in de
tijd (schooluren)

Meer weten

Bronnen

http://vademecum.studionr.be/nl/application/moutstraat/
http://vademecum.studionr.be/nl/application/moutstraat/
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Normatief kader

RRU, titre VI (en cours de révision), Région de Bruxelles Capital, Région de Bruxelles Capital

Meer weten

C’EST MA VILLE ! De l’appropriation et du détournement de l’espace public, HOSSARD Nicolas JARVIN Magdalena, Editions
L'Harmattan (2005)
Cities for people, Jan Gehl, Island Press (2010)
Des espaces publics à vivre, Agence d'urbanisme Bordeaux métropole Aquitaine, a’urba (2014)
Het delen van de ruimte promoten, Institut Bruxellois pour le Gestion de l'Environnement, Institut Bruxellois pour le
Gestion de l'Environnement
La Ville récréative. Enfants joueurs et écoles buissonnières, PAQUOT Thierry, Infolio Editions (2015)
Manifest voor kindgerichte planning van publieke ruimte, Kind & samenleving, Kind & samenleving
Reconquérir les rues, SOULIER Nicolas, Ulmer (2012)
Urbanisme, conception et gestion des espaces pour prévenir la malveillance, CARTES LEAL Valeria RIBEIRO DE SOUZA
Amélia, POLITECNICO DI MILANO - IAU Ile de France (2014)
User, observer, programmer et fabriquer l’espace public, TOUSSAINT, Jean-Yves, Presses Polytechniques et Universitaires
Romande (2001)

https://urbanisme.irisnet.be/lesreglesdujeu/les-reglements-durbanisme/le-reglement-regional-durbanisme-rru
http://www.aurba.org/Etudes/Themes/Projet-urbain/Des-espaces-publics-a-vivre
http://k-s.be/medialibrary/purl/nl/6278719/Manifest%20voor%20kindgerichte%20planning%20van%20publieke%20ruimte.pdf


Ambities - 36

Ambities > Delen* : een ruimte voor verbondenheid >

4.7. Via de inrichting het comfort, de
gezelligheid, het gevoel van welzijn en het
aangename karakter van de publieke ruimte
verzekeren

De inrichting bedenken rekening houdend met met de bezonning van de plekken
(schaduwzones, zonnige zones)

Gezelligheid aanmoedigen (installatie van speeltuigen, aanleg van ruimtes om even in te
verpozen, ...)

Veiligheid, alsook een veiligheidsgevoel verzekeren en garanderen (verlichting, verborgen
hoeken vermijden, ...)

Het creëren van verschillende sferen gelinkt aan de omgeving aanmoedigen

Toepassingen

Rogierplein

Op de zonnigste zone een
ruimte voor ontmoeting en rust
creëren
Het gemotoriseerde verkeer
scheiden van dat van de
voetgangers door beplante
zones in te richten

Meer weten

Bronnen

Middelen

Plan Lumière de la Région Bruxelles Capitale, Bruxelles Mobilité, Bruxelles Mobilité (2013)

Meer weten

Cities for people, Jan Gehl, Island Press (2010)
Corps et décors urbains: les enjeux culturels des villes, BERENSTEIN Paola, L'Harmattan (2006)
Espaces publics, genre et sentiment d’insécurité, CHAUMONT Laura ZEILINGER Irene, Garance (2016)
Guide de l’enquête de terrain: Produire et analyser des données ethnographiques, BEAUD Stéphane, La Découverte (2010)
Lichtplan Antwerpen, Stad Antwerpen, Stad Antwerpen (2014)

http://vademecum.studionr.be/nl/application/rogierplein/
http://vademecum.studionr.be/nl/application/rogierplein/
http://www.bruxellesmobilite.irisnet.be/static/attachments/articles/na/910/210x297_BrochureLumiere_FR.pdf
http://www.garance.be/docs/12EspacepublicgenreFR.pdf
https://www.antwerpen.be/info/52d5052439d8a6ec798b49fa/lichtplan-antwerpen
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Lichtplan Gent, Stad Gent, Stad Gent
Urbanisme, conception et gestion des espaces pour prévenir la malveillance, CARTES LEAL Valeria RIBEIRO DE SOUZA
Amélia, POLITECNICO DI MILANO - IAU Ile de France (2014)
User, observer, programmer et fabriquer l’espace public, TOUSSAINT, Jean-Yves, Presses Polytechniques et Universitaires
Romande (2001)

https://stad.gent/over-gent-en-het-stadsbestuur/over-gent/projecten-die-het-uitzicht-van-gent-bepalen/binnenstad/project-lichtplan


Ambities - 38

Ambities >

Ecosysteem: een ruimte voor natuur
Hoe kan je ervoor zorgen dat de publieke ruimte deel uitmaakt
van de natuur (bodem, ondergrond, lucht, water, flora en fauna),
dat zijn inrichting bijdraagt aan het evenwicht en de valorisatie
van alle componenten van het ecosysteem en ecologische
gedrag bevordert?

5.1.    Het groene netwerk (flora en fauna) opbouwen en versterken:
nieuwe vormen van stedelijke natuur opnemen
5.2.    De natuurlijke watercyclus zoveel mogelijk benaderen en de
waterwegen tot uiting laten komen
5.3.    De milieueffecten van de inrichting minimaliseren
5.4.    Onderhoudsvriendelijke grondbedekkingen, meubels,
verlichtingstoestellen en aanplantingen voorzien
5.5.    Een inrichting ontwerpen die de reflectie en
sensibiliteit/creativiteit van de bewoners, gebruikers en beheerders
stimuleert en aanleiding geeft tot milieuverantwoordelijk gedrag
5.6.    Rekening houden met het microklimaat van de plek
5.7.    De continuïteit van het ecomobiel netwerk bevorderen (netwerk =
lijnen en haltes), bestaande uit spoorwegen, waterwegen, sites voor
openbaar vervoer (in het bijzonder de eigen sites), alsook fiets- en
voetpaden)

http://vademecum.studionr.be/nl/ambition/5-1
http://vademecum.studionr.be/nl/ambition/5-1
http://vademecum.studionr.be/nl/ambition/5-2
http://vademecum.studionr.be/nl/ambition/5-2
http://vademecum.studionr.be/nl/ambition/5-3
http://vademecum.studionr.be/nl/ambition/5-4
http://vademecum.studionr.be/nl/ambition/5-4
http://vademecum.studionr.be/nl/ambition/5-5
http://vademecum.studionr.be/nl/ambition/5-5
http://vademecum.studionr.be/nl/ambition/5-5
http://vademecum.studionr.be/nl/ambition/5-6
http://vademecum.studionr.be/nl/ambition/5-7
http://vademecum.studionr.be/nl/ambition/5-7
http://vademecum.studionr.be/nl/ambition/5-7
http://vademecum.studionr.be/nl/ambition/5-7
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Ambities > Ecosysteem: een ruimte voor natuur >

5.1. Het groene netwerk (flora en fauna)
opbouwen en versterken: nieuwe vormen van
stedelijke natuur opnemen

Via de inrichting bijdragen tot de verankering van het groene netwerk in het grondgebied

De vegetatie (soort, dichtheid, biodiversiteit) van de inrichting afstemmen op het groen
netwerk

De plantensoorten (afmetingen, kleuren, robuustheid) van de inrichting afstemmen op de
plek

Een kwaliteitsvolle uitvoering van de vegetatie voorzien (plaats in de ruimte, bodemtypes,
beheer van de boomvoeten, maatregelen op het vlak van onderhoud van de begroeiing)

Toepassingen

Henri Bergéstraat

Bomen planten langs de hele
straat
De mogelijkheid bieden om
gevelbloembakken te
installeren

Meer weten

Rogierplein

Van zodra het mogelijk is,
bomen planten in volle grond,
niet in bakken
De beplantingen aanpassen
aan de omgeving en het
gebruik

Meer weten

Zennepark

Bijdragen aan de biodiversiteit
van het groene netwerk door
verschillende zones en milieus
te creëren (droog en vochtig)
Een nieuwe schakel in het
groene netwerk creëren

Meer weten

Bronnen

Middelen

Maillage bleu et vert, Institut Bruxellois pour le Gestion de l'Environnement, Région de Bruxelles Capital (2000)
Manuel des espaces publics bruxellois, DEMANET Marie MAJOT Jean-Pierre, Editions Iris (1991)
Pg 78, 89, 96
Note « arbres et arrêts de transports publics », STIB Bruxelles Mobilité, SPRB (2016)
Plan nature, Bruxelles Environnement, Bruxelles Environnement

Meer weten

Groenblauwe netwerken voor duurzame en dynamische steden, BLEUZÉ Pierre HILTRUD Pötz (2012)
La ville durable en question(s), PAQUOT Thierry, Urbanisme (2008)
in Urbanisme, n°363
URBIA Les Cahiers du développement urbain durable: Intensités urbaines, n°9, Observatoire universitaire de la Ville et

http://vademecum.studionr.be/nl/application/henri-bergestraat/
http://vademecum.studionr.be/nl/application/henri-bergestraat/
http://vademecum.studionr.be/nl/application/rogierplein/
http://vademecum.studionr.be/nl/application/rogierplein/
http://vademecum.studionr.be/nl/application/zennepark/
http://vademecum.studionr.be/nl/application/zennepark/
http://195.244.174.34/uploadedfiles/Site/Particuliers/Th%C3%A8me_-_Espaces_verts,_faune_et_flore/Maillage_vert_bleu_FR.pdf?langtype=2060
http://www.mobielbrussel.irisnet.be/static/attachments/partners/na/248/Quai%20arbre_print.pdf
http://www.environnement.brussels/thematiques/espaces-verts-et-biodiversite/action-de-la-region/le-plan-nature
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du Développement durable, Observatoire universitaire de la Ville et du Développement durable (2009)
Vocabulaire: Le végétal dans l’espace public, Lille Métropole Communauté Urbaine et Agence de Développement et
d’Urbanisme de Lille (2006)
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Ambities > Ecosysteem: een ruimte voor natuur >

5.2. De natuurlijke watercyclus zoveel mogelijk
benaderen en de waterwegen tot uiting laten
komen

De inrichting kaderen in het blauwe netwerk en dit netwerk versterken. De stedelijke
functie van water opnieuw bestuderen

Gebruikmaken van geïntegreerde beheerstechnieken voor regenwater, zorgen voor een
doorlaatbaarheid van de bodem en daarbij rekening houden met de vervuiling

Een doeltreffende inrichting in termen van opvang en kanalisatie van regenwater voorzien,
aangepast aan de graad van verontreiniging

Bij het inrichten, de overstromingsrisico’s in acht nemen

Toepassingen

Zennepark

Het regenwater recupereren om
de groene ruimten te kunnen
besproeien tijdens droge
periodes
Ondoorlaatbare zones beperken

Meer weten

Bronnen

Middelen

Eaux de pluie, un atout pour l’espace public, Bruxelles Environnement, Bruxelles Environnement (2014)
Le guide pratique pour la conception des espaces publics dans les quartiers durables, Bruxelles Environnement,
Bruxelles Environnement (2011)
Plan de gestion de l’eau de la Région de Bruxelles-Capitale – 2016-2021, Région de Bruxelles Capital, Région de Bruxelles
Capital (2016)
Plan pluie, Bruxelles Environnement, Bruxelles Environnement (2008-2011)
Quadeau, UCL, Bruxelles Environnement (2014)

Meer weten

Sustainable Water Management in the City of the Future, HOYER et al (2011)
Water sensitive urban design in the UK, BEVINGTON et al (2013)

http://vademecum.studionr.be/nl/application/zennepark/
http://vademecum.studionr.be/nl/application/zennepark/
http://documentation.bruxellesenvironnement.be/documents/STUD_EaudePluie_EspacePublic_FR.PDF
http://document.environnement.brussels/opac_css/elecfile/IF_QDurables_INTRO_FR.PDF?langtype=2060
http://document.environnement.brussels/opac_css/elecfile/Plan_Gestion_Eaux_nontechn_FR
http://documentation.bruxellesenvironnement.be/documents/STUD_EaudePluie_EspacePublic_FR.PDF
http://www.switchurbanwater.eu/outputs/pdfs/W5-1_GEN_MAN_D5.1.5_Manual_on_WSUD.pdf
http://www.susdrain.org/files/resources/ciria_guidance/wsud_ideas_book.pdf
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Ambities > Ecosysteem: een ruimte voor natuur >

5.3. De milieueffecten van de inrichting
minimaliseren

Bij de materiaalkeuze rekening houden met de totaalkosten (levenscyclus, menselijke
kosten: aanleg/onderhoud)

Plaatselijk hergebruik van de materialen onderzoeken (hergebruik en recyclage)

Werken met robuuste en weerbestendige materialen die sterk genoeg zijn voor het
voorziene gebruik

De publieke verlichting zo ontwerpen dat er op een evenwichtig manier wordt beantwoord
aan de doelstllingen inzake ecoconsumptie

Lichtvervuiling vermijden (door het aantal en het vermogen van de lichtpunten te beperken
en ze oordeelkundig te lokaliseren)

Toepassingen

Park L28

Duurzame materialen
gebruiken
Een parkwachtershuis bouwen
volgens het passiefprincipe
Waterinfiltratie mogelijk
maken door gebruik te maken
van doordringbare materialen

Meer weten

Bronnen

Middelen

Le guide pratique pour la conception des espaces publics dans les quartiers durables, Bruxelles Environnement,
Bruxelles Environnement (2011)
Manuel des espaces publics bruxellois, DEMANET Marie MAJOT Jean-Pierre, Editions Iris (1991)
Pg 24,60
Plan Lumière de la Région Bruxelles Capitale, Bruxelles Mobilité, Bruxelles Mobilité (2013)
Vade Mecum pour le réemploi hors site, Rotor, Rotor (2015)

Meer weten

Eclairer la ville autrement: innovations et expérimentations en éclairage public, CAUQUIL Jean-Rémy, Presses
polytechniques et universitaires romandes (2009)

http://vademecum.studionr.be/nl/application/park-l28/
http://vademecum.studionr.be/nl/application/park-l28/
http://document.environnement.brussels/opac_css/elecfile/IF_QDurables_INTRO_FR.PDF?langtype=2060
http://www.bruxellesmobilite.irisnet.be/static/attachments/articles/na/910/210x297_BrochureLumiere_FR.pdf
http://assets.opalis.be/vademecum/Vademecum_extraire_les_materiaux_reutilisables%20(Rotor).pdf
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Lichtplan Antwerpen, Stad Antwerpen, Stad Antwerpen (2014)
Lichtplan Gent, Stad Gent, Stad Gent
Vademecum ‘Beheerplanning Harmonisch Park- en Groenbeheer’, Bos & Groen, Agentschap, Ministerie van de Vlaamse
Gemeenschap - Afdeling Bos & Groen (2004)
Vocabulaire: Le végétal dans l’espace public, Lille Métropole Communauté Urbaine et Agence de Développement et
d’Urbanisme de Lille (2006)

https://www.antwerpen.be/info/52d5052439d8a6ec798b49fa/lichtplan-antwerpen
https://stad.gent/over-gent-en-het-stadsbestuur/over-gent/projecten-die-het-uitzicht-van-gent-bepalen/binnenstad/project-lichtplan
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Ambities > Ecosysteem: een ruimte voor natuur >

5.4. Onderhoudsvriendelijke grondbedekkingen,
meubels, verlichtingstoestellen en
aanplantingen voorzien

Een makkelijk onderhoud verzekeren door de configuratie van de ruimte (toegang,
obstakels, ...)

Materialen, stadsmeubilair, verlichtingssystemen en plantensoorten uitkiezen rekening
houdend met het gebruik van de plek (verkeerslast, comfort voor voetgangers en fietsers,
…) en met het onderhoud.

Materialen, stadsmeubilair en plantensoorten uitkiezen rekening houdend met hun
eventuele herstelling of vervanging ingeval hun staat verslechtert (beschikbaarheid op
lange termijn, kostprijs van de herstelling, ...).

Streven naar een gedifferentieerd beheer. Een onderhoudscontract opnemen in het bestek.

Toepassingen

Kardinaal Mercierplein

De biodiversiteit verhogen door
laat te maaien op de
parkeerzone
Rekening houden met het
onderhoud door een
monolithische grondbedekking
en eenvoudige beplantingen te
voorzien

Meer weten

Orban kruising

Aan de boomvoeten een
gedifferentieerd beheer
mogelijk maken
Gebruikmaken van duurzame
en onderhoudsvriendelijke
materialen

Meer weten

Park L28

Een parkwachtershuis bouwen
volgens het passiefprincipe
De invasieve soorten uitroeien
via een aangepaste manier van
maaien

Meer weten

Bronnen

Normatief kader

RRU, titre VI (en cours de révision), Région de Bruxelles Capital, Région de Bruxelles Capital

Middelen

Charte de Bruxelles Propreté, Bruxelles Propreté, Bruxelles Propreté
en cours de rédaction
Le guide pratique pour la conception des espaces publics dans les quartiers durables, Bruxelles Environnement,
Bruxelles Environnement (2011)

http://vademecum.studionr.be/nl/application/kardinaal-mercierplein/
http://vademecum.studionr.be/nl/application/kardinaal-mercierplein/
http://vademecum.studionr.be/nl/application/orban-kruising/
http://vademecum.studionr.be/nl/application/orban-kruising/
http://vademecum.studionr.be/nl/application/park-l28/
http://vademecum.studionr.be/nl/application/park-l28/
https://urbanisme.irisnet.be/lesreglesdujeu/les-reglements-durbanisme/le-reglement-regional-durbanisme-rru
https://www.arp-gan.be/fr/charte_nettoiement.html
http://document.environnement.brussels/opac_css/elecfile/IF_QDurables_INTRO_FR.PDF?langtype=2060
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Manuel des espaces publics bruxellois, DEMANET Marie MAJOT Jean-Pierre, Editions Iris (1991)
Pg 116,130
Plan Lumière de la Région Bruxelles Capitale, Bruxelles Mobilité, Bruxelles Mobilité (2013)

Meer weten

Vademecum ‘Beheerplanning Harmonisch Park- en Groenbeheer’, Bos & Groen, Agentschap, Ministerie van de Vlaamse
Gemeenschap - Afdeling Bos & Groen (2004)
Vocabulaire: Le végétal dans l’espace public, Lille Métropole Communauté Urbaine et Agence de Développement et
d’Urbanisme de Lille (2006)

http://www.bruxellesmobilite.irisnet.be/static/attachments/articles/na/910/210x297_BrochureLumiere_FR.pdf
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Ambities > Ecosysteem: een ruimte voor natuur >

5.5. Een inrichting ontwerpen die de reflectie en
sensibiliteit/creativiteit van de bewoners,
gebruikers en beheerders stimuleert en
aanleiding geeft tot milieuverantwoordelijk
gedrag

Via de methode van coproductie van de publieke ruimte en via haar inrichting,
milieuverantwoordelijk gedrag en initiatieven aanmoedigen

De inrichting op een zo’n manier ontwerpen dat de netheid van de site verzekerd is (goed
gelokaliseerde vuilnisbakken, afvalbeheer, …)

Toepassingen

Henri Bergéstraat

De mogelijkheid bieden om
gevelbloembakken te
installeren

Meer weten

Bronnen

Meer weten

La ville durable en question(s), PAQUOT Thierry, Urbanisme (2008)
in Urbanisme, n°363
URBIA Les Cahiers du développement urbain durable: Intensités urbaines, n°9, Observatoire universitaire de la Ville et
du Développement durable, Observatoire universitaire de la Ville et du Développement durable (2009)

http://vademecum.studionr.be/nl/application/henri-bergestraat/
http://vademecum.studionr.be/nl/application/henri-bergestraat/
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Ambities > Ecosysteem: een ruimte voor natuur >

5.6. Rekening houden met het microklimaat van
de plek

Het thermische comfort (bezonning, luchtstromen, warmte-eilanden, ...) verzekeren aan de
hand van de ruimtelijke configuratie van de plek (oriëntatie, H/B-verhouding, …).

Voetpaden, pleinen en banken ontwerpen die rekening houden met de oriëntatie, een zeker
comfort/bezonning voorzien en zo uitnodigen tot het wandelen

Via de integratie van planten bijdragen tot de verbetering van de luchtkwaliteit en aan het
thermische comfort (verdamping, beheersing van temperaturen, vochtigheid en
luchtmassa's).

Streven naar een goede verhouding tussen minerale en begroeide oppervlakken.

Toepassingen

Park L28

In de loop der jaren de
biodiversiteit ontwikkelen
Waterinfiltratie mogelijk
maken door gebruik te maken
van doordringbare materialen

Meer weten

Zennepark

Ondoorlaatbare zones beperken
Volkstuintjes en pedagogische
moestuinen aanleggen

Meer weten

Bronnen

Middelen

Le guide pratique pour la conception des espaces publics dans les quartiers durables, Bruxelles Environnement,
Bruxelles Environnement (2011)

Meer weten

Etude du rapport entre la morphologie de la place en site urbain et son microclimat, comme un facteur du
développement durable des villes, REITER S, Prospective Research for Brussel
URBIA Les Cahiers du développement urbain durable: Intensités urbaines, n°9, Observatoire universitaire de la Ville et
du Développement durable, Observatoire universitaire de la Ville et du Développement durable (2009)

http://vademecum.studionr.be/nl/application/park-l28/
http://vademecum.studionr.be/nl/application/park-l28/
http://vademecum.studionr.be/nl/application/zennepark/
http://vademecum.studionr.be/nl/application/zennepark/
http://document.environnement.brussels/opac_css/elecfile/IF_QDurables_INTRO_FR.PDF?langtype=2060
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Ambities > Ecosysteem: een ruimte voor natuur >

5.7. De continuïteit van het ecomobiel netwerk
bevorderen (netwerk = lijnen en haltes),
bestaande uit spoorwegen, waterwegen, sites
voor openbaar vervoer (in het bijzonder de eigen
sites), alsook fiets- en voetpaden)

Via de inrichting de ecomobiliteit bevorderen en bijdragen tot de vermindering van de
klimaatopwarming en de afhankelijkheid van fossiele energieën.

Via de inrichting zorgen voor een optimale luchtkwaliteit en zo onder meer bijdragen aan
de vermindering van vervuiling en fijne deeltjes.

Toepassingen

Gemeenteplein van
Molenbeek

De luchtkwaliteit verbeteren
door de actieve modi aan te
moedigen en de aanwezigheid
van auto's te beperken

Meer weten

Henri Bergéstraat

De actieve vervoerswijzen
bevorderen en zo
milieuverantwoordelijke
verplaatsingen stimuleren

Meer weten

Moutstraat

Actieve mobiliteit van en naar
school aanmoedigen door de
straat verkeersvrij te maken en
op die manier de lokale uitstoot
verminderen

Meer weten

Orban kruising

Via de inrichting de
verplaatsingen te voet
aanmoedigen

Meer weten

Park L28

De actieve vervoerswijzen
stimuleren via een
comfortabele inrichting

Meer weten

Rogierplein

De intermodale verbindingen
vergemakkelijken

Meer weten

http://vademecum.studionr.be/nl/application/gemeenteplein-van-molenbeek/
http://vademecum.studionr.be/nl/application/gemeenteplein-van-molenbeek/
http://vademecum.studionr.be/nl/application/gemeenteplein-van-molenbeek/
http://vademecum.studionr.be/nl/application/henri-bergestraat/
http://vademecum.studionr.be/nl/application/henri-bergestraat/
http://vademecum.studionr.be/nl/application/moutstraat/
http://vademecum.studionr.be/nl/application/moutstraat/
http://vademecum.studionr.be/nl/application/orban-kruising/
http://vademecum.studionr.be/nl/application/orban-kruising/
http://vademecum.studionr.be/nl/application/park-l28/
http://vademecum.studionr.be/nl/application/park-l28/
http://vademecum.studionr.be/nl/application/rogierplein/
http://vademecum.studionr.be/nl/application/rogierplein/
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Bronnen

Middelen

Le guide pratique pour la conception des espaces publics dans les quartiers durables, Bruxelles Environnement,
Bruxelles Environnement (2011)

Meer weten

Mobilité durable. Enjeux et pratiques en Europe, STOKKINK Denis, Pour la Solidarité asbl (2009)

http://document.environnement.brussels/opac_css/elecfile/IF_QDurables_INTRO_FR.PDF?langtype=2060
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Ambities >

Esthetiek: een ruimte voor cultuur
Hoe kan je een inrichting van de publieke ruimte waarborgen
die de waardes en de aspiaties van zijn tijd uitdrukt met
respect voor de het erfgoed, en zo het verleden, het heden en de
toekomst verweven worden om de vitaliteit van de stad te
bekrachtigen?

6.1. Stimulerende sequenties en perspectieven in scene zetten die de historische tracés en het
landschap valoriseren
6.2. Materialen, uitrustingen en planten kiezen die streven naar kwaliteit, soberheid en
samenhang (totaalwaarde)
6.3. De stedelijke en patrimoniale elementen en gehelen valoriseren – de opmerkelijke,
symbolische volumes en eigenschappen identificeren
6.4. Een nachtelijke scenografie creëren die de ruimtelijke kwaliteiten valoriseert en diverse sferen
doet ontstaan
6.5. Alle zintuiglijke vermogens aanspreken en een gevoel van welzijn bevorderen …
6.6. De kunst van de stad uitdenken, alvorens na te denken over kunst in de stad

http://vademecum.studionr.be/nl/ambition/6-1
http://vademecum.studionr.be/nl/ambition/6-1
http://vademecum.studionr.be/nl/ambition/6-2
http://vademecum.studionr.be/nl/ambition/6-2
http://vademecum.studionr.be/nl/ambition/6-3
http://vademecum.studionr.be/nl/ambition/6-3
http://vademecum.studionr.be/nl/ambition/6-4
http://vademecum.studionr.be/nl/ambition/6-4
http://vademecum.studionr.be/nl/ambition/6-5
http://vademecum.studionr.be/nl/ambition/6-6
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6.1. Stimulerende sequenties en perspectieven in
scene zetten die de historische tracés en het
landschap valoriseren.

Elementen aanbrengen die zorgen voor betere herkenningspunten in de stad (leesbaarheid
van de geografie, perspectieven naar visuele herkenningspunten)

De kwaliteiten van de ruimte tot hun recht laten komen: ruimtelijke compositie van de
ruimte, architecturale gehelen, landschappelijke sequenties, opmerkelijke elementen, enz

De bestaande historische tracés en structurerende plantencomposities (her)waarderen,
hun leesbaarheid vergroten

De ruimte harmonieus en eenvormig maken via eenvoud en soberheid (materialen,
uitrustingen, ...), alsook het bestaande stads- en/of plantenweefsel valoriseren

Toepassingen

Vorstlaan

Het bosrijke karakter van de
plek versterken door een
groene trambedding te
voorzien
De perspectieven op de
boulevard behouden door de
bomen uit te lijnen, en de
openingen in de richting van de
aangrenzende parken en
andere iconische ruimten
valoriseren

Meer weten

Bronnen

Normatief kader

RRU, titre VI (en cours de révision), Région de Bruxelles Capital, Région de Bruxelles Capital

Middelen

Beeldkwaliteitsplan Kanaal, Région de Bruxelles Capital, Région de Bruxelles Capital

http://vademecum.studionr.be/nl/application/vorstlaan/
http://vademecum.studionr.be/nl/application/vorstlaan/
https://urbanisme.irisnet.be/lesreglesdujeu/les-reglements-durbanisme/le-reglement-regional-durbanisme-rru
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Meer weten

Bruxelles néoclassique: mutation d’un espace urbain, LOIR Christophe, CFC-Editions (2009)
Espace public: Promenades, KRAUEL Jacobo, Links (2008)
Espaces publics contemporains : Architecture volume zéro, AYMONINO Aldo, Skira (2006)
Espaces urbains à l’aube du XXIe siècle: patrimoine et héritages culturels, BOULANGER Philippe, Presses de l'Univ. de
Paris-Sorbonne (PUPS) (2010)
Espèces d’espaces, PEREC Georges, Galilée (1974)
La mise en scène du projet urbain: Pour une structuration des démarches, AVITABILE Alain, L'Harmattan (2005)
Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur (PSMV) de la Ville de Nantes, Ville de Nantes, Ville de Nantes
Vocabulaire: Le végétal dans l’espace public, Lille Métropole Communauté Urbaine et Agence de Développement et
d’Urbanisme de Lille (2006)

http://www.psmv-nantes.fr/
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6.2. Materialen, uitrustingen en planten kiezen
die streven naar kwaliteit, soberheid en
samenhang (totaalwaarde)

De verfraaiing van de plek bevorderen en zorgen voor eenheid via materialen, uitrustingen
en planten

De kwaliteit, de algemene samenhang en de soberheid garanderen binnen de
materiaalkeuze. Streven naar een beperkt aantal bekledingen

Beplantingen voorzien die de esthetische kwaliteit van het geheel verhogen

De coherentie en soberheid van de uitrustingen verzorgen (type, lokalisatie en aantal
lichtarmaturen, vuilnisbakken, …)

De signalisatie-elementen en weguitrustingen als integraal onderdeel van de esthetische
kwaliteit van het project in rekening brengen

Toepassingen

Gemeenteplein van
Molenbeek

Verschillende sferen creëren
maar toch een eenvormige taal
behouden
Sober en multifunctioneel
stadsmeubilair plaatsen
De historische gevels in de verf
zetten door een bestrating die
van gevel tot gevel homogeen
is

Meer weten

Bronnen

Normatief kader

PRAS, Région de Bruxelles Capital, Région de Bruxelles Capital (2001)

Middelen

Beeldkwaliteitsplan Kanaal, Région de Bruxelles Capital, Région de Bruxelles Capital

http://vademecum.studionr.be/nl/application/gemeenteplein-van-molenbeek/
http://vademecum.studionr.be/nl/application/gemeenteplein-van-molenbeek/
http://vademecum.studionr.be/nl/application/gemeenteplein-van-molenbeek/
https://urbanisme.irisnet.be/lesreglesdujeu/les-plans-daffectation-du-sol/le-plan-regional-daffectation-du-sol-pras
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Meer weten

Espaces publics contemporains : Architecture volume zéro, AYMONINO Aldo, Skira (2006)
Vocabulaire: Le végétal dans l’espace public, Lille Métropole Communauté Urbaine et Agence de Développement et
d’Urbanisme de Lille (2006)
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6.3. De stedelijke en patrimoniale elementen en
gehelen valoriseren – de opmerkelijke,
symbolische volumes en eigenschappen
identificeren

De geschiedkundige elementen van de site en de specifieke kenmerken die haar eigenheid
vormen in rekening brengen en ze juist vertalen/interpreteren.

De inrichting baseren op uitzonderlijke en/of structurerende entiteiten, gebouwen of
plantengehelen en het mogelijk maken om hun herkennings- of begeleidingsfunctie te
versterken

Via de inrichting (ontwerp, keuze en lokalisatie van het meubilair, …) de stedelijke en
patrimoniale gehelen valoriseren; met inbegrip van het klein erfgoed.

Toepassingen

Park L28

Een infrastructuurrestant
omvormen tot een nieuwe
publieke ruimte
In de speelruimtes verwijzen
naar de oorspronkelijke
spoorwegaanwending
Een visuele link behouden met
de spoorweg

Meer weten

Bronnen

Middelen

Beeldkwaliteitsplan Kanaal, Région de Bruxelles Capital, Région de Bruxelles Capital
Les Contrats de Quartiers Durables, Région de Bruxelles Capital, Région de Bruxelles Capital
Les Contrats de Rénovation Urbaine, Région de Bruxelles Capital, Région de Bruxelles Capital
Les inventaires du patrimoine, Région de Bruxelles Capital, Région de Bruxelles Capital
Les Schémas Directeurs, Région de Bruxelles Capital, Région de Bruxelles Capital

http://vademecum.studionr.be/nl/application/park-l28/
http://vademecum.studionr.be/nl/application/park-l28/
http://quartiers.brussels/images/stories/documents/cqd_brochure_fr.pdf
http://quartiers.brussels/2/
http://www.irismonument.be/index.php?lg=fr
https://urba.irisnet.be/fr/lesreglesdujeu/pdf/SchemaDirecteur_TourTaxisFR.pdf
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Meer weten

Bruxelles néoclassique: mutation d’un espace urbain, LOIR Christophe, CFC-Editions (2009)
En quoi l’art en l’espace public est-il politique, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
Espaces urbains à l’aube du XXIe siècle: patrimoine et héritages culturels, BOULANGER Philippe, Presses de l'Univ. de
Paris-Sorbonne (PUPS) (2010)
Espèces d’espaces, PEREC Georges, Galilée (1974)
La mise en scène du projet urbain: Pour une structuration des démarches, AVITABILE Alain, L'Harmattan (2005)
Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur (PSMV) de la Ville de Nantes, Ville de Nantes, Ville de Nantes
Vocabulaire: Le végétal dans l’espace public, Lille Métropole Communauté Urbaine et Agence de Développement et
d’Urbanisme de Lille (2006)

http://www.psmv-nantes.fr/
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6.4. Een nachtelijke scenografie creëren die de
ruimtelijke kwaliteiten valoriseert en diverse
sferen doet ontstaan

Verlichting benaderen als een stedelijke scenografie, niet alleen als een functioneel
element (vullen de twee elkaar aan?).

Door middel van de publieke verlichting de kenmerken van de ruimte en de omliggende
gebouwen valoriseren.

De gewenste sferen vertalen aan de hand van de belichting van de ruimte.

Toepassingen

Brouwerijstraat

De patrimoniale gevels
valoriseren via de
straatverlichting

Meer weten

Henri Bergéstraat

De patrimoniale gevels goed
doen uitkomen door middel
van de verlichting en de
soberheid van inrichting

Meer weten

Kardinaal Mercierplein

Straatverlichting installeren
die gericht is op de
opmerkelijke gebouwen

Meer weten

Bronnen

Middelen

Manuel des espaces publics bruxellois, DEMANET Marie MAJOT Jean-Pierre, Editions Iris (1991)
Pg 116,130
Plan Lumière de la Région Bruxelles Capitale, Bruxelles Mobilité, Bruxelles Mobilité (2013)

Meer weten

Eclairer la ville autrement: innovations et expérimentations en éclairage public, CAUQUIL Jean-Rémy, Presses
polytechniques et universitaires romandes (2009)
Lichtplan Antwerpen, Stad Antwerpen, Stad Antwerpen (2014)
Lichtplan Gent, Stad Gent, Stad Gent
Lumière et ambiances: concevoir des éclairages pour l’architecture et la ville, NARBONI, Roger, le Moniteur (2006)

http://vademecum.studionr.be/nl/application/brouwerijstraat/
http://vademecum.studionr.be/nl/application/brouwerijstraat/
http://vademecum.studionr.be/nl/application/henri-bergestraat/
http://vademecum.studionr.be/nl/application/henri-bergestraat/
http://vademecum.studionr.be/nl/application/kardinaal-mercierplein/
http://vademecum.studionr.be/nl/application/kardinaal-mercierplein/
http://www.bruxellesmobilite.irisnet.be/static/attachments/articles/na/910/210x297_BrochureLumiere_FR.pdf
https://www.antwerpen.be/info/52d5052439d8a6ec798b49fa/lichtplan-antwerpen
https://stad.gent/over-gent-en-het-stadsbestuur/over-gent/projecten-die-het-uitzicht-van-gent-bepalen/binnenstad/project-lichtplan
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6.5. Alle zintuiglijke vermogens aanspreken en
een gevoel van welzijn bevorderen …

De zintuigen prikkelen via de inrichting (visuele sequenties, harmonie van kleuren,
geluids- en aanrakingseffecten, ... )

Het plezier van het stappen bevorderen; ofwel om zich ‘nuttig’ te verplaatsen, hetzij om te
wandelen/flaneren.

De stilte, contemplatie bevorderen en rust brengen

Toepassingen

Brouwerijstraat

Geluidshinder en trillingen
verminderen door gebruik te
maken van gecoate tramrails

Meer weten

Gemeenteplein van
Molenbeek

Een fontein integreren om de
verkeersgeluiden te dempen

Meer weten

Park L28

Een visuele link behouden met
de spoorweg

Meer weten

Bronnen

Middelen

Vademecum du bruit routier urbain, Bruxelles Environnement, Bruxelles Environnement

Meer weten

Construire l’espace urbain avec les sons, BELGIOJOSO Ricciarda, Harmattan (2010)

http://vademecum.studionr.be/nl/application/brouwerijstraat/
http://vademecum.studionr.be/nl/application/brouwerijstraat/
http://vademecum.studionr.be/nl/application/gemeenteplein-van-molenbeek/
http://vademecum.studionr.be/nl/application/gemeenteplein-van-molenbeek/
http://vademecum.studionr.be/nl/application/gemeenteplein-van-molenbeek/
http://vademecum.studionr.be/nl/application/park-l28/
http://vademecum.studionr.be/nl/application/park-l28/
http://www.environnement.brussels/thematiques/bruit/gestion-durable/vademecum-du-bruit-routier-urbain
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6.6. De kunst van de stad uitdenken, alvorens na
te denken over kunst in de stad

Artistieke interventies (sculpturen, fonteinen, …) als integrerend deel van het ontwerp voor
de publieke ruimte voorzien (het zijn geen extra elementen) en zo de historische of
symbolische verankering van de plek te verzekeren.

Toepassingen

Gemeenteplein van
Molenbeek

Een kunstwerk voorzien dat
subtiel op het plein
geïntegreerd wordt

Meer weten

Zennepark

Blinde muren opwaarderen,
bijvoorbeeld door artistieke
interventies

Meer weten

Bronnen

Meer weten

En quoi l’art en l’espace public est-il politique, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
Kunst in opdracht, Vlaams Bouwmeester, Vlaams Bouwmeester (2006-2013)
Un art contextuel, ARDENNE Paul, Flammarion (2009)

http://vademecum.studionr.be/nl/application/gemeenteplein-van-molenbeek/
http://vademecum.studionr.be/nl/application/gemeenteplein-van-molenbeek/
http://vademecum.studionr.be/nl/application/gemeenteplein-van-molenbeek/
http://vademecum.studionr.be/nl/application/zennepark/
http://vademecum.studionr.be/nl/application/zennepark/
http://www.vlaamsbouwmeester.be/nl/publicaties/kunst-opdracht-2006-2013
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Toepassingen
De Brusselse publieke ruimte biedt een grote typologische rijkdom, gaande van de woonstraat over
het plein tot de boulevard. Bepaalde typologieën, zoals kruisingen en verbindingen, zijn recenter: ze
getuigen van de geleidelijke transformatie van de stad in een habitat met meer aandacht voor trage
mobiliteit en een gezond leefkader.

De tien projecten die onder de vorm van fiches worden gepresenteerd, zijn ver van exhaustief maar
elk ervan illustreert, op zijn eigen manier, de goede praktijken op het vlak van projectmanagement
en inrichting per typologie.

Ze kunnen voorbeeldprojecten worden genoemd, omdat ze samen een referentiekader vormen. Dit
kader maakt het mogelijk de gepaste beslissingen te nemen om de levenskwaliteit in de stad te
verbeteren en daarbij een gewestelijke samenhang te ontwikkelen.
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Henri Bergéstraat

Plaats: Schaarbeek, Brussel
GPS: 50.865096, 4.375566
Jaar: 2006 – 2008 (uitvoering)
Oppervlakte: ca. 4800 m²
Stedelijk weefsel: Dense woonstraat
Ontwerper: D+A Consult, Renovas (participatie)
Aannemer: Verhaeren & Co
Bouwheer: FOD Mobiliteit en Vervoer
Bedrag van de werken: 355 872 euro, exclusief btw

Straten

Lokale
schaal

Stappen

In 2002 was de Henri Bergéstraat, gelegen in
een dense woonwijk, een voornamelijk
verharde straat zonder beplantingen. De
voetpaden waren er smal en de auto
monopoliseerde de ruimte; zowel door het
tweerichtingsverkeer, als door de
parkeerzones. Die parkeerplaatsen waren
overigens niet gemarkeerd: de
autobestuurders parkeerden hun wagen
waar ze konden, ofwel langs de voetpaden,
ofwel op de hoek van de straat vlakbij de
oversteekplaatsen.
De straat was eveneens onvoldoende
verlicht.

http://vademecum.studionr.be/wp-content/uploads/2017/03/berge-contexte.jpg
http://vademecum.studionr.be/wp-content/uploads/2016/12/berge-localisation.jpg
http://vademecum.studionr.be/wp-content/uploads/2017/03/berge-situation-debut-plan.jpg
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In 2008 werd het karakter van de Henri
Bergéstraat heringericht met relatief
bescheiden middelen. De plek werd
aantrekkelijker voor voetgangers door de
verbreding van de voetpaden (een eerste
doelstelling van het project) en de
aanplanting van bomen. De
alomtegenwoordigheid van de auto werd
sterk gereduceerd door een rijstrook af te
schaffen en van de straat een
eenrichtingsstraat te maken. Er werd een
fietspad toegevoegd en podotactiele
markeringen aangebracht. De herinrichting
van de Henri Bergéstraat kaderde zowel in
het wijkcontract als in het circulatieplan
van de wijk.

http://vademecum.studionr.be/wp-content/uploads/2016/12/berge-situation-debut.jpg
http://vademecum.studionr.be/wp-content/uploads/2016/12/berge-situation-fin.jpg
http://vademecum.studionr.be/wp-content/uploads/2017/03/berge-situation-fin-plan.jpg
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Tijdslijn

 

1930-2012

1930-35

1996

2012

2016

2015

2015

http://vademecum.studionr.be/wp-content/uploads/2016/12/berge-tl-1930-35-air.jpg
http://vademecum.studionr.be/wp-content/uploads/2016/12/berge-tl-1996-air.jpg
http://vademecum.studionr.be/wp-content/uploads/2016/12/berge-tl-2012-air.jpg
http://vademecum.studionr.be/wp-content/uploads/2016/12/berge-tl-2015-air.jpg
http://vademecum.studionr.be/wp-content/uploads/2016/12/berge-tl-2015.jpg
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Proces: DE BEWONERS EN GEBRUIKERS BETREKKEN BIJ DE
PROJECTDEFINITIE

De herinrichting van de Henri Bergéstraat
werd gerealiseerd in het kader van het
wijkcontract Jeruzalem (2002-2006). Deze
herinrichting werd ondersteund door een
participatieproces dat het geheel van in te
richten publieke ruimtes binnen de
perimeter en de andere operaties van het
wijkcontract omvatte. De gunning van het
project gebeurde via een
onderhandelingsprocedure met
bekendmaking. Tijdens de volledige duur
van het wijkcontract werd er in de wijk een
permanentie verzekerd die voor gebruikers
en bewoners op verschillende momenten
van de week toegankelijk was. Een
Plaatselijke Commissie voor Geïntegreerde
Ontwikkeling (PCGO) monitorde de evolutie
van de projecten en bundelde de adviezen
van de deelnemers. De Algemene
Vergadering (AV) maakte
informatieverstrekking aan het publiek
mogelijk en was een gelegenheid voor
ontmoetingen met de bewoners. Er werden
regelmatig wijkkranten verdeeld en er werd
een bijzondere aandacht besteed aan de
participatie van de volledige populatie. In de
scholen werden er in samenwerking met
verschillende verenigingen participatieve
evenementen georganiseerd, daarnaast
vonden er meerdere wijkfeesten plaats en
waren er bij andere wijkactiviteiten
informatiestands aanwezig.

Een concreet resultaat van de participatie in
de publieke ruimte is de installatie van
enkele gevelbloembakken.

Formele kader Informele kader

Situatie 2002

image

Wijkcontract

Contrat de quartier

Voorontwerp
Permanentielokaal in de wijk

Lokale commissie van
geïntegreere ontwikkeling

Algemene vergadering

Participatieve activiteiten

Wijkkrant

Wijkfeest

Definitie project
Openbaar onderzoek

Bouwaanvraag

Inrichting 2008
Afsluitende brochure



Toepassingen - 6

Economie: GEBRUIKSRUIMTES CREËREN

Door de verfraaiing van de straat werd de
activering van de gelijkvloerse verdiepingen
gestimuleerd, met name de aanleg van
terrassen en de installatie van etalages op
het voetpad. Deze stimulans van de lokale
economie had een gunstige invloed op de
ruimere totaalkosten.

Een betere organisatie van de
parkeerplaatsen maakte het mogelijk om
twee bijkomende parkings te creëren. Er
werd veel belang gehecht aan de
toegankelijkheid van de handelszaken
tijdens de werken. De aannemer
presenteerde hiervoor een circulatieplan
voor het beheer van het verkeer, het
parkeren, de actieve vervoerswijzen en het
lawaai (op straffe van boete). Het doel van
dit plan bestond erin om de dagelijkse
gewoonten van de gebruikers zo weinig
mogelijk te verstoren.

http://vademecum.studionr.be/wp-content/uploads/2016/12/berge-economie-1.jpg
http://vademecum.studionr.be/wp-content/uploads/2016/12/berge-economie-2.jpg
http://vademecum.studionr.be/wp-content/uploads/2016/12/berge-economie-4.jpg
http://vademecum.studionr.be/wp-content/uploads/2016/12/berge-economie-3.jpg
http://vademecum.studionr.be/wp-content/uploads/2016/12/berge-economie.jpg
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Netwerk: HET AUTOVERKEER IN DE WOONSTRATEN REDUCEREN

De Henri Bergéstraat verbindt het
Josafatpark met het Colignonplein. Deze
eenrichtingsstraat met een omkering van
de richtingen in het midden, is erop gericht
om het doorgaande verkeer te ontmoedigen,
zoals dat werd aanbevolen in het
circulatieplan van de wijk. Behalve in het
Josafatpark is het groene netwerk afwezig in
de wijk. De bomen die in de straat werden
geplant, creëren een visuele verlenging van
het groene netwerk.

In de toekomst kan de Henri Bergéstraat
aansluiten op de omliggende gewestelijke
fietsroutes, waarvan de inrichting gepland
is vanaf 2019. In het plan voor de verbetering
van de toegankelijkheid van openbare
wegen en ruimtes (PAVE) maakt de Henri
Bergéstraat deel uit van het basisnetwerk
dat verbonden is met de hoofd- en
verbindingswegen. Momenteel wordt de
Henri Bergéstraat bediend door bussen en
trams. Tegen 2025 wordt de aanleg van een
metrolijn tot aan het Noordstation gepland.
De premetro zal worden omgevormd tot
metro en zal een snellere verbinding bieden
tussen Schaarbeek en Sint-Gillis tot aan
halte Albert. Er zijn nieuwe haltes gepland
op het Liedtsplein en het Colignonplein.

http://vademecum.studionr.be/wp-content/uploads/2017/03/berge-maillage-vert.jpg
http://vademecum.studionr.be/wp-content/uploads/2016/12/berge-maillage.jpg
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Het delen: DE ACTIEVE VERVOERSWIJZEN OPNIEUW VALORISEREN

Aan de basis van de herinrichting van de
Henri Bergéstraat lag de wens om het
voetpad te verbreden. Dit werd mogelijk
door de afschaffing van een rijstrook. Iets
was  eveneens de aanleg van een fietspad
mogelijk maakte. De aanplanting van de
bomen zorgt voor aangename sfeer die
bevorderlijk is voor het verkeer en het
verblijf van voetgangers en omwonenden. De
bomen werden slechts aan een enkele kant
van de straat geplant, op het voetpad, terwijl
de parkeerplaatsen doorlopende lijnen
creëren aan beide zijden.

Deze interventies verminderen het volume,
maar vooral de snelheid van het autoverkeer
en bevorderen de actieve vervoerswijzen. De
straat werd een zone 30. Het beperkte
eenrichtingsverkeer maakt een vlotte
doorgang mogelijk voor de fietsers.

De bewoners van de straat, die het idee van
verbreding van het voetpad ten volle
ondersteunden, aanvaardden het nieuwe
verkeersplan en de afschaffing van een
rijstrook voor autoverkeer vlot. De
boomroosters vertonen geen hoogteverschil
met het voetpad, zodat ze geen hinder
vormen voor de PVM’s. Bij de
oversteekplaatsen werden er podotactiele
tegels geïnstalleerd. De herinrichting nodigt
uit tot voorzichtigheid en aandachtigheid
van de automobilisten voor de andere
gebruikers.

Ondanks al deze gunstige maatregelen voor
de voetgangers, is er een tekort aan banken.

http://vademecum.studionr.be/wp-content/uploads/2016/12/berge-partage.jpg
http://vademecum.studionr.be/wp-content/uploads/2016/12/berge-partage-coupe.jpg
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Ecosysteem: DE KWALITEIT VAN HET STADSLEVEN VERBETEREN
DOOR MIDDEL VAN BOMEN

De aanwezigheid van bomen in de straat
verminderen de stadsvervuiling en biedt
ook bescherming tegen zon en wind. De
boomvoeten maken waterinfiltratie
mogelijk.

Door een rijstrook af te schaffen werd het
volume aan autoverkeer gereduceerd, iets
wat ook de uitstoot gunstig beïnvloedt.
Doordat het voetpad werd verbreed en er een
fietspad werd aangelegd, worden de
gebruikers aangemoedigd om zich op een
andere manier te verplaatsen dan met de
wagen.

In het kader van het wijkcontract werden de
bewoners uitgenodigd om
gevelbloembakken te installeren, iets wat
een gunstig effect heeft op de biodiversiteit
en de fijnstofvervuiling. De keuze van de
grondbekleding maakt dat de Henri
Bergéstraat gemakkelijk te onderhouden en
duurzaam is. De boomroosters zijn echter
moeilijk schoon te maken, dit vormt een
nadeel. Elders in Schaarbeek werden ze
verwijderd om het onderhoud te
vergemakkelijken.

http://vademecum.studionr.be/wp-content/uploads/2016/12/berge-ecosysteme.jpg
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Esthetiek: STRUCTUUR EN EENVOUD ALS BASISPRINCIPES VAN
HET ONTWERP

De volledige Henri Bergéstraat is
opgenomen in de Inventaris van het
bouwkundig erfgoed in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest. De straat bevat
gebouwen in eclectische stijl, opgetrokken
tussen 1904 en 1907. De kasseien en de aan
gevels bevestigde lantaarns zijn eenvoudig
en verwijzen naar de geschiedenis van de
straat.

De werken aan de Henri Bergéstraat
wijzigden haar karakter via kleine
interventies en met relatief bescheiden
middelen. Het patrimonium in de straat
komt goed tot zijn recht doordat de
grondbekleding gestructureerd en
eenvoudig werd gehouden en zo de
aandacht niet wordt afgeleid van de gevels.
De straatverlichting die tevoren niet
conform was, werd ook aangepast.

http://vademecum.studionr.be/wp-content/uploads/2016/12/berge-esthetique-4.jpg
http://vademecum.studionr.be/wp-content/uploads/2016/12/berge-esthetique-3.jpg
http://vademecum.studionr.be/wp-content/uploads/2016/12/berge-esthetique-2.jpg
http://vademecum.studionr.be/wp-content/uploads/2016/12/berge-esthetique-1.jpg
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Referenties

© www.innovatie.waternet.nl

Argonautenstraat

Plaats: Amsterdam
Opdrachtgever:
Arrondissement Zuid

Deze referentie werd voor de
ambities gekozen netwerk en
delen

© easykot.be

Klapdorp

Plaats: Anvers
Opdrachtgever: Ville
d'Anvers
Realisatie: 2015

© Suède 36

Pietro de Molenbeek

Plaats: Molenbeek Saint-
Jean
Ontwerper: Suède 36
Opdrachtgever: Commune
de Molenbeek
Realisatie: 2014

Deze referentie werd voor de
ambities gekozen netwerk en
delen

Meer weten

http://vademecum.studionr.be/nl/netwerk
http://vademecum.studionr.be/nl/delen
http://www.suede36.be/fr/content/pietro-de-molenbeek
http://vademecum.studionr.be/nl/netwerk
http://vademecum.studionr.be/nl/delen
http://www.suede36.be/fr/content/pietro-de-molenbeek
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Synthese

Proces

Gebruikmaken van de vergaderingen van het wijkcomité als bevoorrechte participatiemomenten

Proces - 1.1
Proces - 1.2

Regelmatig communiceren via een wijkkrant

Proces - 1.3

De volledige populatie bereiken

Proces - 1.3

Kaderen in een wijkcontract en gebruikmaken van een volledig participatief proces (1.2), (1.3) Een
permanentielokaal installeren in de wijk

Proces - 1.3

Economie

De activering van de gelijkvloerse verdiepingen bevorderen

Economie - 2.2

De gebruikers respecteren door de hinder tijdens de werken te minimaliseren (2.2)

Economie - 2.2

Netwerk

Transitverkeer ontmoedigen door middel van vertragingsvoorzieningen en richtingswijzigingen

http://vademecum.studionr.be/nl/ambition/1-1/
http://vademecum.studionr.be/nl/ambition/1-2/
http://vademecum.studionr.be/nl/ambition/1-3/
http://vademecum.studionr.be/nl/ambition/1-3/
http://vademecum.studionr.be/nl/ambition/1-3/
http://vademecum.studionr.be/wp-content/uploads/2016/12/berge-synthese-1-1024x268.jpg
http://vademecum.studionr.be/nl/ambition/2-2/
http://vademecum.studionr.be/nl/ambition/2-2/
http://vademecum.studionr.be/wp-content/uploads/2016/12/berge-synthese-2-1024x322.jpg
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Netwerk - 3.2

De herinrichting integreren in een circulatieplan

Netwerk - 3.2

Mogelijkheden bieden voor de aansluiting op de gewestelijke fietsroutes

Netwerk - 3.2

Het Colignonplein en het Josafatpark beter verbinden dankzij actieve vervoerswijzen

Netwerk - 3.3

Bomenrijen toevoegen om de groene ruimten te verbinden

Netwerk - 3.4

Het delen

Het concept van het project baseren op het bevoorrechten van de voetganger door de voetpaden te verbreden

Het delen - 4.1

De rijsnelheid in een dense woonwijk reduceren door een zone 30 te creëren

Het delen - 4.1

Het volume van het gemotoriseerde verkeer verkleinen door een rijstrook af te schaffen

Het delen - 4.1
Het delen - 4.2

Roosters plaatsen op hetzelfde niveau als de kasseien, alsook podotactiele tegels om de toegang voor
voetgangers gemakkelijk te maken

Het delen - 4.2

Een fietspad aanleggen

Het delen - 4.2

Verbeterpunt(en)

Het delen - 4.1
Het delen - 4.7:Banken installeren

Het delen - 4.2:Overwegen om bomen aan weerszijden van de straat te planten
Het delen - alternerend met de parkeerplaatsen

http://vademecum.studionr.be/nl/ambition/3-2/
http://vademecum.studionr.be/nl/ambition/3-2/
http://vademecum.studionr.be/nl/ambition/3-2/
http://vademecum.studionr.be/nl/ambition/3-3/
http://vademecum.studionr.be/nl/ambition/3-4/
http://vademecum.studionr.be/wp-content/uploads/2016/12/berge-synthese-3-1024x238.jpg
http://vademecum.studionr.be/nl/ambition/4-1/
http://vademecum.studionr.be/nl/ambition/4-1/
http://vademecum.studionr.be/nl/ambition/4-1/
http://vademecum.studionr.be/nl/ambition/4-2/
http://vademecum.studionr.be/nl/ambition/4-2/
http://vademecum.studionr.be/nl/ambition/4-2/
http://vademecum.studionr.be/nl/ambition/4-1/
http://vademecum.studionr.be/nl/application/henri-bergestraat/
http://vademecum.studionr.be/nl/application/henri-bergestraat/
http://vademecum.studionr.be/nl/application/henri-bergestraat/
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Ecosysteem

Bomen planten langs de hele straat

Ecosysteem - 5.1

Infiltratie en absorptie van het water aan de boomvoet mogelijk maken

Ecosysteem - 5.2

Een onderhoudsvriendelijke grondbedekking aanbrengen

Ecosysteem - 5.4

De mogelijkheid bieden om gevelbloembakken te installeren

Ecosysteem - 5.1
Ecosysteem - 5.5

De actieve vervoerswijzen bevorderen en zo milieuverantwoordelijke verplaatsingen stimuleren

Ecosysteem - 5.7

Verbeterpunt(en)

Onderhoudsvriendelijke boomroosters plaatsen

Ecosysteem - 5.4

Esthetiek

De ruimte op een gestructureerde en eenvoudige manier inrichten

Esthetiek - 6.1
Esthetiek - 6.2

http://vademecum.studionr.be/wp-content/uploads/2016/12/berge-synthese-4-1024x252.jpg
http://vademecum.studionr.be/nl/ambition/5-1/
http://vademecum.studionr.be/nl/ambition/5-2/
http://vademecum.studionr.be/nl/ambition/5-4/
http://vademecum.studionr.be/nl/ambition/5-1/
http://vademecum.studionr.be/nl/ambition/5-5/
http://vademecum.studionr.be/nl/ambition/5-7/
http://vademecum.studionr.be/nl/ambition/5-4/
http://vademecum.studionr.be/wp-content/uploads/2016/12/berge-synthese-5-1024x339.jpg
http://vademecum.studionr.be/nl/ambition/6-1/
http://vademecum.studionr.be/nl/ambition/6-2/
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Een beperkt palet van materialen hanteren

Esthetiek - 6.2

De patrimoniale gevels goed doen uitkomen door middel van de verlichting en de soberheid van inrichting

Esthetiek - 6.4

http://vademecum.studionr.be/nl/ambition/6-2/
http://vademecum.studionr.be/nl/ambition/6-4/
http://vademecum.studionr.be/wp-content/uploads/2016/12/berge-synthese-6-1024x237.jpg
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Toepassingen >

Moutstraat

Plaats: Brussel-stad
Jaar: 2007-2012
Oppervlakte: 1500 m²
Stedelijk weefsel: Gemengde straat gekenmerkt door de aanwezigheid van
twee scholen
Ontwerper: Stad Brussel, JES/YOTA!, FABRIK (Recyclart), Yannick Roels
Aannemer: Dekempeneer nv
Bouwheer: Stad Brussel
Bedrag van de werken: +/- 350.000 euro, btw inbegrepen

Straten

Lokale
schaal

Stappen

De Moutstraat is een eenrichtingsstraat die
de Nieuwe met de Oude Graanmarkt
verbindt en 3 scholen en meerdere centra
voor vrijetijdsbesteding herbergt.

In 2007 was de Moutstraat echter een
onaantrekkelijk straatje. Het transitverkeer
en het laden en lossen brachten
gebruiksconflicten teweeg: de kinderen en
jongeren (ongeveer 800 personen) die
dagelijks van deze publieke ruimte gebruik
maakten om naar school te gaan, werden in
gevaar gebracht door de continue circulatie
van auto's en het parkeren.

http://vademecum.studionr.be/wp-content/uploads/2017/03/braie-contexte.jpg
http://vademecum.studionr.be/wp-content/uploads/2016/12/braie-localisation.jpg
http://vademecum.studionr.be/wp-content/uploads/2016/12/braie-situation-debut.jpg
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In 2015 werd de Moutstraat omgevormd tot
een straat met weinig verkeer die voorrang
aan voetgangers geeft: de voetpaden werden
breder, de maximumsnelheid voor het
verkeer werd herleid tot 20 km/u en een deel
van de parkeerplaatsen werden afgeschaft.

Vandaag is de straat overdag verkeersvrij,
met een onderbreking van het verkeer
tussen 7.30 u en 17.30 u en werd
gevaloriseerd door de aanplanting van
bomen en de installatie van banken, die
aangepast zijn aan het gebruik.

http://vademecum.studionr.be/wp-content/uploads/2016/12/braie-situation-fin.jpg
http://vademecum.studionr.be/wp-content/uploads/2016/12/braie-situation-fin-plan.jpg


Toepassingen - 18

Tijdslijn

 

1935-2012

1935

1971

1996

2012

2015

2015

2015

http://vademecum.studionr.be/wp-content/uploads/2016/12/braie-tl-1935-air.jpg
http://vademecum.studionr.be/wp-content/uploads/2016/12/braie-tl-1971-air.jpg
http://vademecum.studionr.be/wp-content/uploads/2016/12/braie-tl-1996-air.jpg
http://vademecum.studionr.be/wp-content/uploads/2016/12/braie-tl-2012-air.jpg
http://vademecum.studionr.be/wp-content/uploads/2016/12/braie-tl-2015.jpg
http://vademecum.studionr.be/wp-content/uploads/2016/12/braie-tl-2015-air.jpg
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Proces: De lokale actoren betrekken

In 2007 nam de Stad Brussel het initiatief
om de scholen te betrekken bij de
herinrichting van de Moutstraat. In
samenwerking met het stadslaboratorium
JES/YOTA! werd er in de straat een
animatieweek georganiseerd, waar de
publieke ruimte met het jonge publiek werd
herzien. Tijdens de daarop volgende jaren
vonden er meerdere participatieworkshops
plaats in samenwerking met de scholen.

Het herinrichtingsplan werd intern
behandeld door het departement
Wegeniswerken van Stad Brussel. Het plan
werd goedgekeurd na het MoutstraatFeest
in 2009 en de herinrichting werd voltooid in
2014.

In 2015 werd de straat, naar aanleiding van
een petitie en op verzoek van de
leerlingenraad, verkeersvrij tijdens de
schooluren.

Het projectproces werd gekenmerkt door
traagheid; de herinrichting vergde immers 7
jaar van overleg (zonder grote
moeilijkheden tijdens de uitvoeringsfasen).

Formele kader Informele kader

Situatie 2007
Initiatief Brussel Voorafgaande ateliers

Voorontwerp
Moutstraatfeest

Ateliers met de architect
 

Definitief project
Openbaar onderzoek

Bouwaanvraag

Inrichting 2014

…
Voetgangerszone

7h30 – 17h30
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Economie: De sociale economie bevorderen voor de realisatie van
de banken

De op maat gemaakte banken werden
ontwikkeld in samenwerking met Fabrik,
een maatschappelijk centrum voor
tewerkstelling en vorming. Op die manier
werd de sociale economie gestimuleerd.

Het straatmeubilair verhindert het
wildparkeren. De verbreding van het voetpad
maakte een terras mogelijk op de hoek van
de Moutstraat en de Oude Graanmarkt.

Het project betekent een reële meerwaarde
voor de scholen: ze winnen een aanzienlijke
buitenoppervlakte.

http://vademecum.studionr.be/wp-content/uploads/2016/12/braie-economie-plan.jpg
http://vademecum.studionr.be/wp-content/uploads/2016/12/braie-economie.jpg


Toepassingen - 21

Netwerk: Het project integreren in het voetgangersgebied van het
centrum

Het verkeersvrij maken van de Moutstraat
strookt met de huidige beleidstrend om het
autoverkeer in het centrum van Brussel te
verminderen. Bij de herinrichting werd sterk
rekening gehouden met haar hoofdfunctie:
het bedienen van collectieve voorzieningen.
Het schooltraject is vandaag veiliger en
overdag verandert de straat in een
ontmoetingsplaats voor de leerlingen. De
straat draagt bij aan de voetgangerszone
van het centrum door twee drukbezochte
pleinen te verbinden.

De Moutstraat is eveneens verbonden met
de speelzone op de Nieuwe Graanmarkt en
haar verkeersvrij karakter maakt dat
jongeren op straat kunnen spelen en zich de
plek kunnen toe-eigenen. Op deze manier
voegt de straat een maas toe aan het
netwerk van speelzones.

http://vademecum.studionr.be/wp-content/uploads/2016/12/braie-maillage-2.jpg
http://vademecum.studionr.be/wp-content/uploads/2017/03/braie-maillage-vert.jpg
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Het delen: De flexibiliteit van de ruimte benutten naargelang het
gebruik en de tijdelijkheid

Sinds haar herinrichting in 2014 is de
Moutstraat geëvolueerd van een straat met
weinig verkeer naar een verkeersvrije zone
tijdens de schooluren (7.30 u – 17.30 u) in
2015.

De ruimte biedt de gelegenheid om
evenementen voor het grote publiek te
organiseren en wordt voor en na school,
alsook tijdens de middagpauzes door de
jongeren gebruikt als ontmoetingsplaats. De
leerlingen genieten er van een sterke
verbinding met de stad. Het verkeersvrije
karakter van de straat maakt spontane en
gevarieerde spelletjes en bezigheden
mogelijk. De veelheid aan verschillende
stedelijke elementen belemmeren echter de
ruimte en creëren een grens. Een oplossing
hiervoor zou erin kunnen bestaan om de
fietsenrekken in de straat te herzien of om
het aantal paaltjes te beperken.

http://vademecum.studionr.be/wp-content/uploads/2016/12/braie-partage.jpg
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Ecosysteem: Het aantal auto's reduceren om zo de uitstoot te
verminderen

Vermits de Moutstraat voor haar
herinrichting uitsluitend mineraal was,
werden er enkele bomen geplant. De
doorlaatbare oppervlaktes van de
boomvoeten laten waterinfiltratie, alsook
andere beplantingen toe. Toch blijft de
straat ook vandaag relatief mineraal.

Het verkeersvrije karakter van de straat
overdag leidt tot een belangrijke
vermindering van het autoverkeer, en draagt
zo bij tot een vermindering van de uitstoot
op deze plek. Een plek die overigens
hoofdzakelijk door kinderen bezocht wordt,
en die zijn gevoeliger voor luchtvervuiling.

Het oorspronkelijke concept van de op maat
gemaakte banken werd geoptimaliseerd in
termen van duurzaamheid en robuustheid
om zo de onderhoudskosten te verlagen.
Daarnaast werden er vuilnisbakken
geïnstalleerd om burgers en leerlingen aan
te moedigen de straat netjes te houden.

http://vademecum.studionr.be/wp-content/uploads/2016/12/braie-ecosysteme.jpg
http://vademecum.studionr.be/wp-content/uploads/2016/12/braie-ecosysteme-coupe.jpg
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Esthetiek: Het ludieke karakter versterken door middel van op
maat gemaakte banken

De straat en de voetpaden werden op
hetzelfde niveau aangelegd en er werd
gebruik gemaakt van eenzelfde
grondbekleding in Brusselse kasseien. Dit
creëert een ruimtelijke eenheid. De
continuïteit van gevel tot gevel wordt echter
onderbroken door erg imposante
fietsenrekken.

De op maat gemaakte banken vormen
ludieke, creatieve en multifunctionele
elementen zonder de ruimte te overladen
met kleuren – een weerkerend fenomeen in
schoolomgevingen. Voor de resterende
elementen (vuilnisbakken, paaltjes en
fietsenrekken) werd geopteerd voor het
standaardmeubilair van de stad Brussel.

http://vademecum.studionr.be/wp-content/uploads/2016/12/braie-esthetique-02.jpg
http://vademecum.studionr.be/wp-content/uploads/2016/12/braie-esthetique-04.jpg
http://vademecum.studionr.be/wp-content/uploads/2016/12/braie-esthetique-01.jpg
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Referenties

© Gehl

New Road, Brighton

Plaats: Brighton
Ontwerper: Landscape
Projects, Martin Stockly
Associates, Gehl
Opdrachtgever: Brighton &
Hove City Council
Realisatie: 2010

Deze referentie werd voor de
ambities gekozen netwerk en
delen

Meer weten

© Carve

Potgieterstraat

Plaats: Amsterdam
Ontwerper: Carve
Opdrachtgever: Commune
d'Amsterdam
Realisatie: 2010

Deze referentie werd
geselecteerd voor de ambitie
delen

Meer weten

© Bekkering Adams
architecten

Schoolplein Müllerpier

Plaats: Rotterdam
Ontwerper: Bekkering
Adams architecten
Opdrachtgever: OBR, Ville
de Rotterdam
Realisatie: 2007

Deze referentie werd
geselecteerd voor de ambitie
delen

Meer weten

© SVH

Thaborstraat

Plaats: Malines

Deze referentie werd voor de
ambities gekozen esthetiek
en delen

© Suède 36

Walking Madou

Plaats: Bruxelles
Ontwerper: Suède 36
Opdrachtgever: AED, STIB,
Commune de Saint-Josse et
Atrium
Realisatie: 2012

Deze referentie werd voor de
ambities gekozen netwerk,
delen en proces

Meer weten

http://gehlpeople.com/cases/new-road-brighton-uk/
http://vademecum.studionr.be/nl/netwerk
http://vademecum.studionr.be/nl/delen
http://gehlpeople.com/cases/new-road-brighton-uk/
http://www.carve.nl/en/item/18
http://vademecum.studionr.be/nl/delen
http://www.carve.nl/en/item/18
http://www.bekkeringadams.nl/projects/51/public-playground
http://vademecum.studionr.be/nl/delen
http://www.bekkeringadams.nl/projects/51/public-playground
http://vademecum.studionr.be/nl/esthetiek
http://vademecum.studionr.be/nl/delen
http://www.suede36.be/fr/content/walking-madou
http://vademecum.studionr.be/nl/netwerk
http://vademecum.studionr.be/nl/delen
http://vademecum.studionr.be/nl/proces
http://www.suede36.be/fr/content/walking-madou
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Synthese

Proces

De belangrijkste lokale actoren (scholen) betrekken bij het herdenken en het ontwerpen van de straat

Proces - 1.2

Zowel de jongeren als de volwassenen bij het project betrekken

Proces - 1.2

De dialoog voortzetten na de herinrichting

Proces - 1.2

Verbeterpunt(en)

De dialoog tussen de verschillende actoren verbeteren

Proces - 1.1

De termijnen van het projectproces verkorten

Proces - 1.3

Economie

Een beroep doen op de lokale en sociale economie voor het ontwerp van de banken in het project

Economie - 2.2

Een toegevoegde waarde creëren voor het schoolterrein

Economie - 2.2

http://vademecum.studionr.be/nl/ambition/1-2/
http://vademecum.studionr.be/nl/ambition/1-2/
http://vademecum.studionr.be/nl/ambition/1-2/
http://vademecum.studionr.be/nl/ambition/1-1/
http://vademecum.studionr.be/nl/ambition/1-3/
http://vademecum.studionr.be/wp-content/uploads/2016/12/braie-synthese-1-1024x258.jpg
http://vademecum.studionr.be/nl/ambition/2-2/
http://vademecum.studionr.be/nl/ambition/2-2/
http://vademecum.studionr.be/wp-content/uploads/2016/12/braie-synthese-2-1024x281.jpg
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Netwerk

Een maas toevoegen aan het speelnetwerk

Netwerk - 3.2

Zich integreren in het verkeersvrije netwerk van het stadscentrum

Netwerk - 3.2
Netwerk - 3.3

Veilige verbindingen creëren tussen de voor kinderen bestemde plaatsen

Netwerk - 3.3

De naburige openbare ruimten verbinden

Netwerk - 3.4

Het delen

De aanwezigheid van gemotoriseerd verkeer in de schoolomgevingen verminderen door de straat tijdelijk af te
sluiten

Het delen - 4.1
Het delen - 4.6

De link tussen de publieke en de private ruimte versterken door de straat verkeersvrij te maken tijdens de
schooluren

Het delen - 4.4

Het statuut van de straat wijzigen volgens de behoeften

Het delen - 4.1
Het delen - 4.6

Gevarieerde en spontane activiteiten mogelijk maken

Het delen - 4.6

Het gebruik aanpassen in de tijd (schooluren)

Het delen - 4.6

Verbeterpunt(en)

De fietsenrekken elders installeren om meer ruimte vrij te maken

Het delen - 4.1
Het delen - 4.5

http://vademecum.studionr.be/nl/ambition/3-2/
http://vademecum.studionr.be/nl/ambition/3-2/
http://vademecum.studionr.be/nl/ambition/3-3/
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http://vademecum.studionr.be/nl/ambition/4-1/
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De ruimte beter organiseren en vrijmaken door het aantal elementen in de publieke ruimte te beperken

Het delen - 4.5

Ecosysteem

Bomen planten

Ecosysteem - 5.1

Infiltratie aan de boomvoeten mogelijk maken

Ecosysteem - 5.2

Actieve mobiliteit van en naar school aanmoedigen door de straat verkeersvrij te maken en op die manier de
lokale uitstoot verminderen

Ecosysteem - 5.7

Verbeterpunt(en)

De verharde oppervlakte in de straat nog verminderen

Ecosysteem - 5.2
Ecosysteem - 5.3

Esthetiek

Zorgen voor een uniforme inrichting van gevel tot gevel

Esthetiek - 6.1

Sobere, multifunctionele, ludieke en robuuste banken creëren

http://vademecum.studionr.be/nl/ambition/4-5/
http://vademecum.studionr.be/wp-content/uploads/2016/12/braie-synthese-4-1024x245.jpg
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Esthetiek - 6.2

http://vademecum.studionr.be/nl/ambition/6-2/
http://vademecum.studionr.be/wp-content/uploads/2016/12/braie-synthese-6-1024x236.jpg
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Toepassingen >

Brouwerijstraat

Plaats: Elsene, Brussel
GPS: 50.828345, 4.376161
Jaar: 2010 - 2012 (werken)
Oppervlakte: 500 strekkende m
Stedelijk weefsel: Gemengde dense straat
Ontwerper: MIVB, Vivaqua, Sibelga, Brussel Mobiliteit
Bouwheer: Brussel Mobiliteit
Bedrag van de werken: 4 000 000 euro

Straten

Gemeenteli
jke schaal

OV plus

Stappen

De Brouwerijstraat is een sterk hellende
straat die de vijvers van Elsene met de
Kroonlaan verbindt. Ze herbergt
verschillende gebouwen die zijn opgenomen
in de Inventaris van het architecturaal
erfgoed van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest.

In 2008 stond deze typische architecturale
kwaliteit van het begin van de 20ste eeuw in
schril contrast met de problemen van
vandalisme en sluikstorten. De
Brouwerijstraat was een chaotische straat
in slechte staat, te smal om het autoverkeer,
de fietsers, de voetgangers en het openbaar
vervoer op een veilige en duidelijke manier
te kunnen bedienen. De parkeerplaatsen
langs de voetpaden waren ongeorganiseerd,
de tramhaltes slecht gelokaliseerd.
Het tram -en autoverkeer veroorzaakten
geluidshinder voor de bewoners van de
straat en bij hevige regenval hadden ze ook

http://vademecum.studionr.be/wp-content/uploads/2017/03/brasserie-contexte.jpg
http://vademecum.studionr.be/wp-content/uploads/2016/12/brasserie-localisation.jpg
http://vademecum.studionr.be/wp-content/uploads/2017/03/brasserie-situation-debut-plan.jpg
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last van overstromingen.
In de straat bevonden zich enkele bomen,
maar geen banken noch vuilnisbakken.

In 2012 werd de Brouwerijstraat heringericht
met als doel het verkeer, het parkeren en de
verschillende functies op een
gestructureerde en voor alle gebruikers
veilige manier te combineren. Het werd een
voorrangsweg met een fietspad in beide
richtingen.
Er werden bomen geplant en sobere banken
geïnstalleerd om groene en aangename
verpozingsruimten te creëren. De kasseien
werden vervangen door een asfaltlaag, iets
wat comfortabeler is voor de fietsers. En er
werd gebruikgemaakt van de technische
oplossing van gecoate rails om de
geluidsproblemen en trillingen te
verminderen.

http://vademecum.studionr.be/wp-content/uploads/2016/12/brasserie-situation-debut.jpg
http://vademecum.studionr.be/wp-content/uploads/2016/12/brasserie-situation-fin.jpg
http://vademecum.studionr.be/wp-content/uploads/2017/03/brasserie-situation-fin-plan.jpg
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Tijdslijn

 

1930-2012

1930

1971
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2015

2015
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Proces: Verschillende studies vergelijken om het beste
realiseerbare alternatief te vinden

De herinrichting van de Brouwerijstraat
werd door de MIVB opgestart met als
doelstelling de tramsporen te vernieuwen.
Het definitieve ontwerp vloeide voort uit een
vergelijking van meerdere scenario’s die
intern werden uitgewerkt door Brussel
Mobiliteit. De doelstellingen van het project
werden duidelijk gedefinieerd in concept- en
synthesenota’s.

Er werd geen participatietraject opgesteld,
maar de bewoners werden op de hoogte
gebracht van het project via deur-aan-
deurberichten en documenten op het
internet.

Het project bestond uit drie fases: de eerste
had betrekking op de distributienetten, de
tweede op het aanleggen van de tramrails
en de derde op het inrichten van de straat.
De straat zelf werd onderverdeeld in drie
stukken. Op elk stuk waren de drie fases van
toepassing. Het einde van de werken was
oorspronkelijk gepland voor eind 2011, maar
werd uitgesteld naar midden 2012.

In de loop van de werfwerkzaamheden
kloegen de bewoners over het lawaai en de
afschaffing van parkeerplaatsen. Ze
protesteerden omwille van de schade
veroorzaakt door de werken en de continue
circulatie van de tram en hoopten zo een
financiële compensatie te ontvangen. Te
meer omdat de trillingen, volgens de
bewoners, sterker waren dan tevoren. Op het
einde van de werfwerkzaamheden
organiseerden de bewoners een avond om
hun standpunten uit te wisselen met de
verantwoordelijke minister met het oog op
de uitklaring van deze situatie.

Formele kader Informele kader

Situatie 2008

Voorontwerp
Voorafgaande studies

Definitief project
Openbaar onderzoek

Bouwaanvraag

 Communicatie aan de bewoners

Inrichting 2012
Deel 1

Fase 1: riolering, gas,
electriciteit, …

Fase 2: MIVB – plaatsing van
de rails

Fase 3: Mobiel Brussel –
inrichting

Deel 2
Deel 3

Klachten van de bewoners

Uitwisselingsavond

Minister van openbare
werken en openbaar vervoer,

bewoners, handelaars,
eigenaars, verenigingen
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Economie: Een laad -en loszone integreren in een zone van
gemengd gebruik

In de Brouwerijstraat, en dan vooral in het
onderste deel, bevinden zich vele
buurtwinkels, cafés en restaurants, alsook
een garage en een tankstation. In de nieuwe
inrichting werd er een los- en laadzone
ingepland.

De heraanleg maakte het ook mogelijk om
de uitstallingen en de terrassen te
reorganiseren. Ze werden regelmatig
gecombineerd met kleine groene ruimtes,
uitgerust met nieuw stadsmeubilair.

Tijdens de werfwerkzaamheden bleef de
tram door de straat rijden, iets wat meer ten
goede kwam aan de pendelaars dan aan de
bewoners. In geval van een onderbreking
van de tramcirculatie, zou er een omleiding
met vervangbussen moeten worden
georganiseerd.

http://vademecum.studionr.be/wp-content/uploads/2016/12/brasserie-economie-1.jpg
http://vademecum.studionr.be/wp-content/uploads/2016/12/brasserie-economie-2.jpg
http://vademecum.studionr.be/wp-content/uploads/2016/12/brasserie-economie-5.jpg
http://vademecum.studionr.be/wp-content/uploads/2016/12/brasserie-economie-3.jpg
http://vademecum.studionr.be/wp-content/uploads/2016/12/brasserie-economie-4.jpg
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Netwerk: De intermodale knooppunten verbinden met de
interessepolen

De Brouwerijstraat verbindt het Flageyplein,
een culturele en intermodale pool, met de
halte Mouterij voor trein, tram en bus. Tram
81 verbindt hen met het Zuidstation en de
gemeentes Sint-Gillis en Anderlecht. Bus 59
verbindt de Brouwerijstraat met de
gemeentes Sint-Joost, Schaarbeek en Evere.

De reorganisatie van de Brouwerijstraat
droeg bij tot een veiligere omgeving voor de
twee scholen aan de uiteindes van de straat.

In het plan voor de toegankelijkheid van de
openbare weg en de publieke ruimte (PAVE)
is de straat gedeeltelijk gecategoriseerd als
hoofdweg, enkel het middenste stuk van de
straat is een verbindingsweg (cf. kaart
PAVE). Aan elk kruispunt werden er
oversteekplaatsen voorzien.
De straat zelf behoort niet tot het netwerk
van de gewestelijke fietsroutes (GFR’s),
maar biedt wel aansluiting op meerdere
GFR’s die lopen tussen Vilvoorde in het
noorden en het Zoniënwoud in het zuiden
van de stad.

http://vademecum.studionr.be/wp-content/uploads/2017/03/brasserie-maillage.jpg
http://vademecum.studionr.be/wp-content/uploads/2016/12/brasserie-maillage-vert.jpg
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Het delen: De straat herverdelen en zo de ruimte voor actieve
vervoerswijzen vergroten

Aan weerskanten van de straat werd er een
fietspad van 1,5 m geïntegreerd. Dat is
echter niet voldoende breed voor de fietsers.
Ter hoogte van de tram -en bushaltes
bestaat er bijgevolg een conflict tussen de
fietsers, de voetgangers en de passagiers,
het fietspad verandert er van profiel en loopt
het voort via het fietsvoetpad met een
standaardbreedte. Ook de aanbevolen
afstand van 1,8 m tussen de tramrails en de
parkeerplaatsen werd niet gerespecteerd.
Deze afstand is nodig om het risico op een
botsing tussen de opengaande portieren en
de fietsers te vermijden.

Voor de PVM’s werden er podotactiele tegels
en verlaagde stoepranden aangebracht ter
hoogte van de oversteekplaatsen. De
gemengde tram- en bushalte stemt echter
niet overeen met de aanbevolen hoogte voor
de toegankelijkheid van de trams.

De kruispunten in de straat werden
ingericht met bomen en eenvoudige banken
in hout en metaal. Ze dienen als plekken
voor ontmoeting en rust in deze hellende
straat. De nieuwe inrichting draagt bij tot de
vermindering van de snelheid van de auto’s
en zorgt dus voor een veiligere ruimte die
gedeeld wordt met voetgangers, fietsers,
bus en tram. De bus -en tramhaltes werden
verplaatst om de hinder van het autoverkeer
te reduceren. De te geringe breedte en de
veelheid aan gebruikers beperken echter de
veiligheid.

 

http://vademecum.studionr.be/wp-content/uploads/2016/12/brasserie-partage-coupe-a.jpg
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Ecosysteem: De waterinfiltratie optimaliseren door de bomen te
groeperen

In totaal werden er ongeveer vijftig bomen in
de straat geplant, deze werden op de
kruispunten en oversteekplaatsen
gegroepeerd. Aan de boomvoeten kan het
regenwater infiltreren, zo worden de risico’s
op overstroming bij sterke regenval
verkleind.

Voor de herinrichting van de voetpaden,
werden de kasseien herbruikt.

http://vademecum.studionr.be/wp-content/uploads/2016/12/brasserie-ecosysteme.jpg
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Esthetiek: Geluidshinder en trillingen verminderen door het
systeem van gecoate rails

In het algemeen is de Brouwerijstraat
vandaag beter georganiseerd. De historische
gevels worden benadrukt, er werden sobere
banken in hout en metaal geplaatst en er
werd nieuwe straatverlichting bevestigd aan
de gevels.

De grondbedekking in platines op de
voetpaden maakt deel uit van een
patrimoniale benadering. Op regenachtige
dagen is deze hellende straat echter glad en
bijgevolg gevaarlijk voor de gebruikers. Er
werden vuilnisbakken en fietsrekken van
het groene standaardtype geïnstalleerd.

De geluidshinder en de trillingen
veroorzaakt door de tram, werden
gedeeltelijk opgelost door een systeem
waarbij de rails met een soepele voeg in het
beton wordt gehuld. Toch hielden de
klachten van de bewoners ook na de
herinrichting aan. Ze hadden vooral
betrekking op de versterking van de
trillingen als gevolg van de herinrichting.
Het blijkt dan ook noodzakelijk om dit
systeem goed te evalueren.

Er ontbreekt een samenhang van materialen
en meubilair ten opzichte van de
aangrenzende publieke ruimtes, zoals
bijvoorbeeld het Flageyplein en het pleintje
op de hoek van de Boondaalsesteenweg.

http://vademecum.studionr.be/wp-content/uploads/2016/12/brasserie-esthetique-1.jpg
http://vademecum.studionr.be/wp-content/uploads/2016/12/brasserie-esthetique-4.jpg
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Referenties

© Wolf Maria Mulder

De Witte de Withstraat

Plaats: Amsterdam

Deze referentie werd voor de
ambities gekozen esthetiek
en delen

© Manebusser

Nationalestraat

Plaats: Anvers

Deze referentie werd voor de
ambities gekozen esthetiek
en delen

© JespervdBerg

Nieuwe Binnenweg

Plaats: Rotterdam

Deze referentie werd voor de
ambities gekozen economie,
netwerk en delen

© Jérémy Pureur

Rue de l’Abbé Victor Senez

Plaats: Valenciennes, Nord-
Pas-de-Calais-Picardie

Deze referentie werd voor de
ambities gekozen
ecosysteem en delen
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http://vademecum.studionr.be/nl/delen
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Synthese

Proces

Een uitwisselingsavond organiseren om de bewoners de gelegenheid te bieden hun mening over het project
kenbaar te maken

Proces - 1.3

Communiceren over de evolutie van het project via deur-aan-deurberichten en online-informatie

Proces - 1.3

De aan het project verbonden uitdagingen en doelstellingen definiëren in concept- en synthesenota's

Proces - 1.3

Verbeterpunt(en)

Tijdens de werken, eerder dan na voltooiing van de werf, rekening houden met de opmerkingen/klachten van de
bewoners

Proces - 1.2

De gebruikers betrekken door de verschillende onderzochte scenario’s voor het project aan hen voor te stellen

Proces - 1.2

Economie

De circulatie van de tram behouden gedurende een deel van de werfwerkzaamheden

Economie - 2.2

De ontwikkeling van economische activiteiten mogelijk maken door ruimtes te creëren die toege-eigend
kunnen worden, zoals verbredingen van het voetpad

Economie - 2.2

Een los- en laadzone integreren

Economie - 2.2

http://vademecum.studionr.be/nl/ambition/1-3/
http://vademecum.studionr.be/nl/ambition/1-3/
http://vademecum.studionr.be/nl/ambition/1-3/
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Netwerk

Het project kaderen in de voetgangers- (PAVE) en fietsnetwerken (GFR) (3.2)

Netwerk - 3.2

De verbindingen voor fietsers en voetgangers tussen de intermodale knooppunten van het Flageyplein en de
halte Mouterij versterken

Netwerk - 3.3

Op elk kruispunt oversteekplaatsen integreren (3.3)

Netwerk - 3.3

Het delen

Fietspaden toevoegen

Het delen - 4.2

Podotactiele tegels, verlaagde stoepranden, en banken installeren

Het delen - 4.2

De lokalisatie van de tram- en bushaltes optimaliseren

Het delen - 4.3

Het aantal palen verminderen door de straatverlichting te bevestigen aan de gevels

Het delen - 4.5

Verbeterpunt(en)

Een voldoende breed fietspad creëren tussen de tramrails en de parkeerplaatsen

Het delen - 4.2

Ter hoogte van de haltes het conflict vermijden tussen tramreizigers en fietsers

Het delen - 4.3
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Toepassingen - 42

Het comfort en de toegankelijkheid van de haltes verbeteren door wachtruimtes en perrons te installeren
volgens de aanbevolen hoogte

Het delen - 4.3

Ecosysteem

Meerdere bomen planten tussen de parkeerzones en op de straathoeken

Ecosysteem - 5.1

De waterinfiltratie optimaliseren door de bomen te groeperen

Ecosysteem - 5.2

Werken met lokaal herbruikte kasseien

Ecosysteem - 5.3

Esthetiek

Sobere banken in hout en metaal installeren

Esthetiek - 6.2

De patrimoniale gevels valoriseren via de straatverlichting

Esthetiek - 6.4
Esthetiek - 6.3

Geluidshinder en trillingen verminderen door gebruik te maken van gecoate tramrails

Esthetiek - 6.5

http://vademecum.studionr.be/nl/ambition/4-3/
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http://vademecum.studionr.be/nl/ambition/5-1/
http://vademecum.studionr.be/nl/ambition/5-2/
http://vademecum.studionr.be/nl/ambition/5-3/
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Toepassingen - 43

http://vademecum.studionr.be/wp-content/uploads/2016/12/brasserie-synthese-6-1024x236.jpg
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Toepassingen >

Vorstlaan

Plaats: Oudergem, Brussel
GPS: 50.818832, 4.428143
Jaar: 2005-2006 (werken)
Oppervlakte: 2 strekkende km
Stedelijk weefsel: Gemengde laan
Ontwerper: MIVB, Beliris, Brussel Mobiliteit
Aannemer: De firma Taveirne en Wegebo
Bouwheer: MIVB
Bedrag van de werken: 10.000.000 euro (gedeelte Wiener - Hermann-
Debroux)

Lanen,
boulevards

en
steenwegen

Gewestelijk
e schaal

Auto plus

Fiets plus OV plus

De Vorstlaan dateert van 1910 en werd
geconstrueerd op initiatief van koning
Leopold II. Hij bevindt zich in de
Woluwevallei. Met zijn lengte van meer dan
4 kilometer, verbindt hij de Tervurenlaan in
Sint-Pieters-Woluwe, met het Leopold
Wienerplein in Bosvoorde.

In de jaren '50 werden de historische
tramlanen met een eigen bedding
afgeschaft en werd middenberm van de
boulevard gebruikt door de actieve
vervoerswijzen en om te parkeren. Het
fietspad was op meerdere plaatsen
onderbroken, onder meer op de kruispunten.

Voor 2006 was het profiel van de boulevard
was heel variabel en zijn breedte liet een
intens autoverkeer en veelvuldig parkeren
toe.
Zijn historische verankering geeft de
boulevard een patrimoniale en

http://vademecum.studionr.be/wp-content/uploads/2017/03/souverain-contexte.jpg
http://vademecum.studionr.be/wp-content/uploads/2016/12/souverain-localisation.jpg
http://vademecum.studionr.be/wp-content/uploads/2016/12/souverain-situation-debut.jpg
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landschappelijke waarde. Zijn belang in de
stedelijke structuur van Brussel vereiste het
behoud van een sterke zichtbaarheid. Het
metrostation Hermann-Debroux en de vele
bedrijven langsheen de boulevard zijn per
bus bereikbaar.

In 2006 werd een eerste deel van de
boulevard tussen het Leopold Wienerplein
en het metrostation Hermann-Debroux
heringericht in het kader van de verlenging
van het traject van tram 94. Op de
middenberm van de boulevard werden een
dubbele tramlijn in eigen bedding en een
fietspad aangelegd. De voetpaden werden
vernieuwd. Het straatprofiel werd aangepast
om de snelheid van de auto's te
verminderen en het aantal rijstroken werd
in beide richtingen gereduceerd van drie
naar twee. De bomen werden bewaard om
het landschappelijke karakter te behouden.

Vervolgens werd ook het stuk tussen
Hermann-Debroux en de Tervurenlaan
omgevormd. De terminus van tram 94 werd
verplaatst naar het Trammuseum en het
fietspad werd heringericht. De fiche bevat
een analyse van dit gedeelte. De daarop
volgende fase van de herinrichting is
vandaag in uitvoering en betreft de
verlenging tot aan het metrostation
Roodebeek. De verlenging tot aan de
luchthaven wordt door de MIVB tegen 2020
gepland .

http://vademecum.studionr.be/wp-content/uploads/2016/12/souverain-situation-fin.jpg
http://vademecum.studionr.be/wp-content/uploads/2016/12/souverain-situation-fin-plan.jpg
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Tijdslijn
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Proces: Het project geleidelijk verbeteren, per fase en per deel

De herinrichting van de Vorstlaan is een
gevolg van het uitbreidingsproject voor de
tramlijn 94, gedragen door Brussel
Mobiliteit.

De herinrichting kaderde in een coherente
totaalvisie, vertaald in een masterplan. Er
werd een fasering in stukken in
gedefinieerd. De eerste fase, gerealiseerd
voor 2006, betrof het gedeelte tussen het
Leopold Wienerplein en het metrostation
Hermann-Debroux. Het inrichtingsproject
werd ontworpen door het interne
studiebureau van de MIVB.
Het project maakte geen deel uit van een
gestructureerd participatieproces. Toch
werd er een dialoog met de betrokken
gemeentes en de burgers op gang gebracht;
dit maakte dat er in voldoende mate en op
oordeelkundige wijze rekening kon worden
gehouden met de bekommernissen.

De herinrichting van de laan maakte de
vernieuwing van de diverse
distributienetten mogelijk.

Tussen 2008 en 2011 werd de tweede fase
van de werken, tussen Hermann-Debroux en
de Tervurenlaan, uitgevoerd. Momenteel is
de 3de fase lopende. Deze heeft betrekking
op de verlenging van tramlijn 94 tot
Roodebeek. De fasering maakt het niet enkel
mogelijk om de kosten te spreiden, maar
ook om het project aan te passen aan de
soms gewijzigde omstandigheden en aan
nieuwe overwegingen die voortkomen uit de
reeds uitgevoerde werken.

Formeel kader Informeel kader

Situatie 2005
Algemene studie

image

Terminus van de tram op het
Wienerplein

Voorontwerp
Masterplan Tram 94

Gedetailleerde studie
Continue dialoog tussen de

verschillende actoren

Definitief project
Bouwaanvraag

Inrichting 2008
Deel 1

Fase 1: riolering, gas,
electriciteit, …

Fase 2: MIVB – plaatsing van
de rails

Fase 3: Mobiel Brussel –
inrichting

Terminus van de tram aan
Hermann-Debroux

2011

Deel 2 Terminus van de tram aan het
Trammuseum

2016-…

Deel 3 Terminus van de tram aan
Roodebeek

…
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Economie: Het lokale en het gewestelijke belang combineren

Voor de herinrichting van het stuk tussen
het Wienerplein en het station Hermann-
Debroux werd er overleg gepleegd met de
handelaars.

De inrichting van het plein werd
gerealiseerd met geprefabriceerde
elementen. De betontegels, ook die voorzien
van rails, werden in de fabriek gegoten en na
verharding geplaatst. Dit proces garandeert
een betere weerstand van de tegels dan bij
beton dat ter plaatse wordt gegoten, en
reduceert zo de beheerskosten. De duur van
de werken aan het Wienerplein werd beperkt
tot drie maanden.

De verlenging van tram 94 en van het
fietspad langs de laan biedt een alternatief
voor de auto en draagt hierdoor bij tot de
vermindering van het  autoverkeer.

De nieuwe snelle verbinding biedt eveneens
ontwikkelingskansen aan de naburige
bedrijven en aan het Woluwe Shopping
Center, dat weldra door tram 94 zal worden
bediend. Van zodra de terminus van tram 94
is geïnstalleerd, zal ook de luchthaven beter
verbonden zijn met het stadscentrum. Dat is
een bijkomende troef voor de economische
activiteiten in de zone

http://vademecum.studionr.be/wp-content/uploads/2016/12/souverain-economie.jpg
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Netwerk: Het creëren van nieuwe intermodale verbindingen
verhoogt de connectiviteit

De verlenging van de tramlijn 94, die een
tweede Brusselse zuid-oostring creëert,
zorgt voor een snelle verbinding met de
metro’s 1 en 5 in het station Hermann-
Debroux. De herinrichting maakte het ook
mogelijk om een doorlopend fietspad aan te
leggen.

De Vorstlaan versterkt met de herinrichting
zijn rol van groene verbinding, door de
groene ruimtes en vijvers van Watermaal-
Bosvoorde te verbinden met die van Sint-
Pieters-Woluwe. De laan integreert de
‘Groene Wandeling’.

De verlenging van tramlijn 94 maakte het
mogelijk om de Vorstlaan te versterken als
as die de wijken, de ontspanningsruimtes
en de bedrijven verbindt. Ze bevordert ook
het gebruik van het openbaar vervoer en de
actieve vervoerswijzen.

Het fietspad maakt deel uit van het netwerk
van de gewestelijke fietsroutes (GFR’s) en is
verbonden met GFR 5 tussen Hermann-
Debroux en de Vijfhoek, alsook met de
intergewestelijke ‘Stedenroute’ LF2, die – via
het park van Woluwe – Brussel met Leuven
en Antwerpen verbindt.

Momenteel verbindt tramlijn 94 het
Wienerplein met het Trammuseum en wordt
er een bijkomende verlenging tot aan het
metrostation Roodebeek en het Woluwe
Shopping Center aangelegd. Op termijn is
het doel om deze door te trekken tot aan de
luchthaven. Bij de aanvang van het project
werd er een masterplan ontwikkeld om,
doorheen de verschillende fases en hun
eventuele verlengingen, een
gemeenschappelijke visie te behouden.

http://vademecum.studionr.be/wp-content/uploads/2017/03/souverain-maillage.jpg
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Het delen: Het brede profiel benutten om de vervoerswijzen te
scheiden

De Vorstlaan, veertig meter breed, is een
ruimte gebruikt door meerdere
vervoerswijzen. De herinrichting biedt aan
elke vervoerswijze een eigen ruimte die
duidelijk van de andere is gescheiden. Door
deze maatregel wordt de veiligheid en het
comfort van de gebruikers te verzekerd. Er
werden ook parkeerplaatsen voorzien.

De fietspaden zijn gescheiden van het
verkeer en bevinden zich tussen bomen op
de middenberm. Er werden Villo!-stations
geïnstalleerd in de buurt van de tramhaltes.

Door de multimodale aanpak van de
herinrichting werd het gemotoriseerde
verkeer gereduceerd.

Om de bewoners gerust te stellen
(verkeersopstoppingen, moeilijke circulatie
voor de hulpdiensten, …), kan de groene
trambedding gebruikt worden in
noodgevallen. In de volgende fases wordt dit
systeem niet meer geïntegreerd, vermits de
praktijk heeft uitgewezen dat er geen
gebruik van wordt gemaakt.

http://vademecum.studionr.be/wp-content/uploads/2016/12/souverain-partage.jpg
http://vademecum.studionr.be/wp-content/uploads/2016/12/souverain-partage-coupe.jpg
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Ecosysteem: De bodem verbeteren door een tramlijn in eigen
bedding en een groen talud te creëren

De tramlijn in eigen bedding en de
middenberm van de boulevard werden
vergroend. Toch verhindert een
ondoordringbare laag van betontegels de
infiltratie van het regenwater. Doordag de
boulevard in de vallei gelegen is, is
waterafvloeiing -en infiltratie een must.

Er werd een vrije ruimte behouden voor de
wortels van de bestaande bomen. De
beschadigde bomen werden gekapt en
vervangen.

Door de aanwezigheid van de bomen wordt
de luchtvervuiling verminderd. Dit draagt bij
tot het groene netwerk en karakteriseert de
‘Groene Wandeling’.

Doordat de bladeren van de bomen op de
rails vallen en ze glad maken, worden er
voor extra onderhoudskosten gegenereerd.
Hiermee werd in de daarop volgende fases
rekening gehouden, de rails werden lichtjes
verhoogd ten opzichte van het gazon om dit
probleem te vermijden.

Doordat de bussen door trams werden
vervangen, wordt het milieu op een gunstige
manier beïnvloed en wordt de uitstoot
verminderd. Het comfort van de reizigers
werd verhoogd en moedigt zo
milieuverantwoordelijke verplaatsingen aan.

De verlichting in ’lantaarnstijl’ creëert een
diffuus licht dat gedeeltelijk naar de lucht is
gericht; dit draagt bij tot de lichtvervuiling
en kan het lokale ecosysteem (onder meer
de fauna) verstoren.

http://vademecum.studionr.be/wp-content/uploads/2016/12/souverain-ecosysteme.jpg


Toepassingen - 52

Esthetiek: De vormgeving aanpassen aan de functie: voor elke
strook een eigen behandeling

De breedte van de boulevard maakte
scheiding van de verschillende
vervoerswijzen mogelijk, alsook het gebruik
van specifieke materialen voor elke strook.
Om het groene karakter van de boulevard te
versterken werd er gekozen voor een groene
trambedding.

Meerdere perspectieven in de richting van
parken en opmerkelijke gebouwen werden
door de herinrichting gevaloriseerd.

Er werd eveneens gestreefd naar een
harmonie tussen het meubilair op de
boulevard en dat in de aangrenzende
parken.

http://vademecum.studionr.be/wp-content/uploads/2016/12/souverain-esthetique-3.jpg
http://vademecum.studionr.be/wp-content/uploads/2016/12/souverain-esthetique-4.jpg
http://vademecum.studionr.be/wp-content/uploads/2016/12/souverain-esthetique-2.jpg
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Referenties

© Adrià Goula

Passeig De St Joan
Boulevard

Plaats: Barcelona
Ontwerper: Lola Domènech
Realisatie: 2011

Deze referentie werd voor de
ambities gekozen esthetiek
en delen

Meer weten

© Claude Cormier + associés

Place d’Youville

Plaats: Montréal
Ontwerper: Claude Cormier
+ associés
Opdrachtgever: Ville de
Montréal; Ministère de
Culture et Communication,
Gouvernement de Québec
Realisatie: 1999

Meer weten

© Publicspace.org

Prags Boulevard

Plaats: Copenhague
Ontwerper: Kristine Jensens
Tegnestue
Opdrachtgever: Ville de
Copenhague
Realisatie: 2005

Deze referentie werd
geselecteerd voor de ambitie
delen

Meer weten

© Wikipedia

Tramway Bordeaux

Plaats: Bordeaux
Ontwerper: Systra / Sysnes
/ Brochet, Lajus, Pueyo
architectes
Opdrachtgever:
Communauté Urbaine de
Bordeaux
Realisatie: 2007

Meer weten

© Besopha

Tramway Paris

Plaats: Paris
Ontwerper: Grumbach
Antoine
Opdrachtgever: Ville de
Paris - RATP
Realisatie: 2012

Deze referentie werd
geselecteerd voor de ambitie
ecosysteem

Meer weten

© Hogeschool van
Amsterdam

Wibautstraat

Plaats: Amsterdam
Ontwerper: Dienst
Ruimtelijke Ordening
Opdrachtgever: Dienst
Infrastructuur Verkeer en
Vervoer et Stadsdeel Oost-
Watergraafsmeer
Realisatie: 2009

Deze referentie werd
geselecteerd voor de ambitie
delen
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Synthese

Proces

De dialoog behouden met alle betrokken partijen

Proces - 1.1

De herinrichting van de boulevard combineren met die van de distributienetten

Proces - 1.3

Kansen bieden om het project voort te zetten

Proces - 1.3

In fases werken maakt het mogelijk om goede praktijken te herhalen en kan de herhaling van dezelfde fouten
vermeden worden

Proces - 1.3

Verbeterpunt(en)

De bewoners en gebruikers raadplegen via een gestructureerd participatief proces

Proces - 1.2

Economie

De duur van de werfwerkzaamheden beperken door middel van geprefabriceerde systemen

Economie - 2.2

Een betere toegankelijkheid van de lokale functies mogelijk maken

Economie - 2.2

Het openbaar vervoersnet versterken en zo de toegankelijkheid van de lokale bedrijven verbeteren waardoor ze
de mogelijkheid krijgen zich te ontwikkelen

Economie - 2.2
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Netwerk

Een coherente visie behouden door een richtschema voor de tramlijn te ontwikkelen

Netwerk - 3.1

Een landschapsstructuur creëren die perspectieven biedt in de richting van de parken en andere iconische
ruimten

Netwerk - 3.1

Het groene netwerk versterken en de ‘Groene Wandeling’ valoriseren

Netwerk - 3.2

Nieuwe verbindingen voor de actieve vervoerswijzen en het openbaar vervoer creëren in het zuidoosten van
Brussel

Netwerk - 3.2

Het netwerk van fietspaden versterken om (inter)gewestelijke verbindingen aan te bieden

Netwerk - 3.2
Netwerk - 3.3

Het delen

Multimodaliteit organiseren door het brede profiel van de weg te benutten

Het delen - 4.2

Het aantal stroken voor gemotoriseerd verkeer verminderen

Het delen - 4.2

Prioriteit geven aan de tram door een eigen bedding in te richten

Het delen - 4.2
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Scheiding van het gebruik verhoogt het comfort en de veiligheid

Het delen - 4.2

Het mogelijk maken om op de trambedding te rijden in geval van nood (hulpdiensten)

Het delen - 4.2
Het delen - 4.6

Villo!-stations installeren in de buurt van de tramhaltes

Het delen - 4.3

Verbeterpunt(en)

Ruimtes voor rust en ontmoeting voorzien

Het delen - 4.2

Ecosysteem

Een groot aantal bomen behouden

Ecosysteem - 5.1

Milieuverantwoordelijke verplaatsingen aanmoedigen door openbaar vervoer en actieve vervoerswijzen te
stimuleren

Ecosysteem - 5.7

Verbeterpunt(en)

Een systeem voor regenwaterbeheer integreren dat is aangepast aan de vallei

Ecosysteem - 5.2

De verlichting zodanig richten dat lichtvervuiling wordt vermeden

Ecosysteem - 5.3

De doordringbare zones optimaliseren (ondoordringbare oppervlakkes, zoals onder de groen trambedding,
vermijden)

Ecosysteem - 5.2
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Esthetiek

Het verkeer op een duidelijke en functionele manier scheiden

Esthetiek - 6.2

Het bosrijke karakter van de plek versterken door een groene trambedding te voorzien

Esthetiek - 6.1
Esthetiek - 6.2

De perspectieven op de boulevard behouden door de bomen uit te lijnen, en de openingen in de richting van de
aangrenzende parken en andere iconische ruimten valoriseren

Esthetiek - 6.1

Zorgen voor een samenhang van het meubilair op de boulevard en in de omliggende ruimtes

Esthetiek - 6.3
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Toepassingen >

Orban kruising

Plaats: Gemeente Vorst, Brussel
GPS: 50.826279, 4.328614
Jaar: 2011-2015
Oppervlakte: 1200 m²
Stedelijk weefsel: kruising die een pleintje is geworden
Ontwerper: Artgineering en Urban Platform
Aannemer: Viabuild
Bouwheer: Gemeente Vorst
Bedrag van de werken: 1.200.000 euro exclusief btw

Kruisingen

Lokale
schaal

Fiets

Stappen

In 2006 was de Orbankruising een kruispunt
bestemd voor het autoverkeer en parkeren.
De centrale ruimte was was ingericht met
vier bomen en verschillende banken van
massief beton. Door zijn moeilijke toegang
werd deze niet gebruikt. Er heerste een
ongezellige sfeer.

http://vademecum.studionr.be/wp-content/uploads/2016/11/orban-context-2.jpg
http://vademecum.studionr.be/wp-content/uploads/2016/11/orban-localisation.png
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In 2014 werd de Orbankruising omgevormd
tot voetgangerszone. De inrichting zorgde
voor een grotere gebruiksdiversiteit gelinkt
aan de omliggende gebouwen, onder meer
door de ontwikkeling van horecaterrassen.
De voetgangers kregen er voorrang. Het
schooltraject van de kinderen werd veiliger
gemaakt door het aantal oversteekplaatsen
te beperken. Daarnaast werd er een
hiërarchie ingevoerd tussen het
doorgangsverkeer en het lokale verkeer.
De groenere ruimte werd een ‘stepping
stone’ in het groene netwerk van het gewest.
De banken die werden geplaatst, zijn sober
en uitnodigend.

http://vademecum.studionr.be/wp-content/uploads/2016/11/orban-situation-2015-photo.jpg
http://vademecum.studionr.be/wp-content/uploads/2017/03/orban-situation-2015-plan.jpg
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Tijdslijn

 

1953-2012

Croisement Orban,
vue aérienne 1953

Croisement Orban,
vue aérienne 1971

Croisement Orban,
vue aérienne 1996

Croisement Orban,
vue aérienne 2004

Croisement Orban,
vue aérienne 2012
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2013

Place Orban,
situation, 2013

Place Orban,
situation, 2013

2015

Place Orban, photo
aérienne, 2015

Place Orban, 2015

http://vademecum.studionr.be/wp-content/uploads/2016/11/orban-tl-2013-pic-1.jpg
http://vademecum.studionr.be/wp-content/uploads/2016/11/orban-tl-2013-pic-2.jpg
http://vademecum.studionr.be/wp-content/uploads/2016/11/orban-tl-2015-air.jpg
http://vademecum.studionr.be/wp-content/uploads/2016/11/orban-tl-2015-pic.jpg
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Proces: Een mock-up voor de evaluatie van het voorontwerp

De opdracht voor de herinrichting van de
Orban-kruising werd gedefinieerd in het
kader van het basisprogramma van het
wijkcontract Sint-Antonius. De
interventiezone werd bepaald in coherentie
met het integrale
stadsvernieuwingsprogramma. Deze
opdracht werd gegund via een
onderhandelingsprocedure. Gezien de
delicate opdracht om een ruimte die
uitsluitend werd gebruikt voor autoverkeer
om te vormen tot voetgangerszone, werd er
een vast budget toegekend voor de
implementatie van een participatieproces.

Het project werd uitgewerkt door een
multidisciplinair team van architecten,
sociologen en landschapsarchitecten. De
plaatselijke verenigingen en actoren werden
vanaf het voorontwerp betrokken. Toch werd
er een petitie met achthonderd
handtekeningen ingediend om te
protesteren tegen dit project. Daarom werd
er in samenwerking met de plaatselijke
verenigingen en de scholen, een mock-up
gerealiseerd. Na de evaluatie hiervan met de
bewoners, verklaarde het college zich
akkoord met het project. In het vervolg van
het project signaleerden verschillende
actoren bepaalde communicatiegebreken
doorheen het proces.

Een van de voorstellen om de communicatie
te verbeteren, is om een vaste
contactpersoon bij de gemeente aan te
duiden.

Formele kader Informele kader

Situatie 2006
Wijkcontract

Wijkcontract

Voorontwerp

Onderhandelingsprocedure Atelier met de lokale actoren
Petitie

Tijdelijke inrichting
Overleg

Mock up

Definitief project

Bouwaanvraag
Inrichting 2014
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Economie: Rekening houden met de ruimere totaalkost

Het project werd ontwikkeld en uitgevoerd
binnen het beschikbare budget en
stimuleerde de lokale economie door de
activering van de gelijkvloerse verdiepingen
en de aanleg van de terrassen. Dit
beïnvloedde ook de ruimere totaalkost van
het project op een gunstige manier.

http://vademecum.studionr.be/wp-content/uploads/2016/11/orban-ecnonmie_1.png
http://vademecum.studionr.be/wp-content/uploads/2016/11/orban-ecnonmie_2.png
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Netwerk: De publieke ruimten en de publieke gebouwen relateren

Het project werd ontworpen in relatie met de
publieke gebouwen in de omtrek en en biedt
een maximale oppervlakte aan publieke
ruimte in een heel dichtbebouwde zone.

De coherente inrichting tussen de Orban
kruising en het naburige Sint-Antonius
Voorplein maakte het mogelijk om de
leesbaarheid van de wijk vanuit de
Merodestraat te verbeteren en het
voetgangerstraject voor de kinderen tussen
de school en hun huis in de wijk te
beveiligen. De samenhang tussen de 2
ruimtes werd op een duidelijke manier tot
uiting gebracht, onder meer door het
gebruik van hetzelfde palet van materialen.

Om het doorgaand verkeer in de wijken te
beperken, werd de circulatie onderbroken.
Het autoverkeer kan vandaag de Orban
kruising niet meer oversteken.

De groene ruimte is een ‘stepping stone’ en
schrijft zich in in het groene netwerk.

De Orban-kruising bevindt zich langsheen
de in uitvoering zijnde en/of geplande
gewestelijke fietsroutes (GFR’s) en draagt
nu al bij tot een veiligere omgeving voor de
fietsers.

http://vademecum.studionr.be/wp-content/uploads/2017/03/orban-maillage_1.jpg
http://vademecum.studionr.be/wp-content/uploads/2016/11/orban-maillage_2.png
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Het delen: Een evenwichtige ruimtelijke verdeling van de
oppervlakte plannen

Doordat de kruising gedeeltelijk autovrij
werd gemaakt, worden de actieve modi
bevorderd. De obstakels voor de
voetgangerstrajecten zijn gegroepeerd in
zones voor rust en ontspanning. De
grondbedekking maakt dit onderscheid
extra duidelijk. Het aantal verticale
verlichtingselementen werd beperkt door
meerdere lichtpunten te bevestigen aan een
gemeenschappelijke mast. De
parkeermogelijkheden werden bestudeerd
op de schaal van het onderzoeksgebied en
gecompenseerd in een straat met een
ruimer profiel. Er werden fietsenrekken
geplaatst.

Bij het positioneren van de caféterrassen
werd er rekening gehouden met de
bezonning.

De grond aan boomvoeten is vrij en kan door
de bewoners worden toege-eigend
(bijvoorbeeld om er bloemen te planten). De
duidelijk afgebakende ontspanningszones
moedigen de bewoners en gebruikers aan
om ze spontaan te benutten.

http://vademecum.studionr.be/wp-content/uploads/2016/11/orban-partage_1.png
http://vademecum.studionr.be/wp-content/uploads/2016/11/orban-partage_2.png
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Ecosysteem: Meer bomen planten!

De herinrichting vulde  de 4 aanwezige
bomen aan met een 15-tal nieuwe, iets wat
ten goede komt aan fijnstofvervuiling en
een ecologische niche creëert. De
boomvoeten en de kasseizones met open
voegen maken een lichte waterinfiltratie
mogelijk – meer liet de vallei niet toe. Deze
voorziening vormt een aanvulling van het
stormbekken onder het Sint-Antonius
Voorplein.

De planten rond de boomvoeten komen
voort uit de mock-up. De boomvoeten zijn
vrij en maken dus gedifferentieerd beheer
mogelijk.

De kasseien van de parkeerplaatsen werden
hergebruikt bij de herinrichting. De kruising
is onderhoudsvriendelijk en voorzien van
robuust meubilair, iets wat de kostprijs op
lange termijn verlaagt. De ‘betonnen
kubussen’, die het verkeer scheiden van de
ontmoetingsruimte, zijn echter niet stevig
genoeg: ze komen los bij de minste botsing
en hun staat verslechtert. Deze elementen
werden op maat gemaakt en kunnen dus
niet makkelijk vervangen worden.

De verlichting is geconcentreerd op het
plein om de lichtvervuiling te beperken.

http://vademecum.studionr.be/wp-content/uploads/2016/11/orban-ecosysteme_1.png
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Esthetiek: Een sobere inrichting bevorderen

Het Dauphineplein in Parijs diende als
referentieproject voor de heraanleg. Dit werd
onmiddellijk goedgekeurd door de bewoners
omwille van zijn soberheid en de
continuïteit van de
grondbedekkingsmaterialen, waardoor de
gebouwen extra tot hun recht komen.

Door de dichtheid van de bomen op de
Orban-kruising werden er groene
perspectieven gecreëerd vanuit de Alfred
Orbanstraat, de Pierre Decosterstraat en de
Montenegrostraat.

De ruimtes bestemd voor het autoverkeer en
de zones voor rust en ontspanning worden
duidelijk onderscheiden door de
grondbedekking en de ‘betonnen kubussen’

De verlichting werd herhaaldelijk
bestudeerd en geëvalueerd binnen het idee
de publieke ruimte te verfraaien en daarbij
de omliggende bebouwing te eerbiedigen.
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Referenties

© West 8

Falconplein

Plaats: Anvers
Ontwerper: West 8
Opdrachtgever: AG Vespa,
Ville d’Anvers
Realisatie: 2007

Deze referentie werd voor de
ambities gekozen esthetiek
en delen

Meer weten

© Serge Brison - MRBC /
MBHG

Place de l’Ouest

Plaats: Bruxelles
Ontwerper: Survey &
Aménagement
Opdrachtgever: Commune
de Molenbeek-Saint-Jean
Realisatie: 2011

© Michiel de Cleene

Place de Liverpool

Plaats: Bruxelles
Ontwerper: Suède 36
Opdrachtgever: Commune
de Molenbeek-Saint-Jean
Realisatie: 2013

Deze referentie werd
geselecteerd voor de ambitie
economie

Meer weten

© Peter McCabe/The Gazette

Place Simon Valois

Plaats: Montréal
Ontwerper: Civiliti
Opdrachtgever: Ville de
Montréal
Realisatie: 2005

Meer weten

© Lodewijk Baljon
landschapsarchitecten

Timorplein

Plaats: Amsterdam
Ontwerper: Lodewijk Baljon
landschapsarchitecten
Opdrachtgever:
Arrondissement Zeeburg,
Amsterdam
Realisatie: 2011

Deze referentie werd
geselecteerd voor de ambitie
delen

Meer weten

© Google maps

Van Boetzelaerstraat

Plaats: Amsterdam

http://www.west8.nl/projects/all/falconplein/
http://vademecum.studionr.be/nl/esthetiek
http://vademecum.studionr.be/nl/delen
http://www.west8.nl/projects/all/falconplein/
http://www.suede36.be/en/content/place-de-liverpool
http://vademecum.studionr.be/nl/economie-nl
http://www.suede36.be/en/content/place-de-liverpool
http://civiliti.com/projets-civiliti
http://civiliti.com/projets-civiliti
http://www.baljon.nl/project/timorplein-amsterdam
http://vademecum.studionr.be/nl/delen
http://www.baljon.nl/project/timorplein-amsterdam
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Synthese

Proces

Het budget bestemd voor participatie duidelijk definiëren

Proces - 1.2

De lokale actoren, waaronder de scholen, betrekken

Proces - 1.2

Werken met een multidisciplinair team

Proces - 1.3

Het ontwerp testen via een mock-up

Proces - 1.3

Verbeterpunt(en)

Beter communiceren en overeenkomen met de interne diensten gedurende het hele verloop van het project (1.1)

Proces - 1.1

Economie

Verbeterpunt(en)

Het budget bestemd voor participatie duidelijk definiëren

Economie - 2.1

Economische activiteiten op de gelijkvloerse verdiepingen ontwikkelen door het autoverkeer aan te passen en
zo de ruimte voor de gevels vrij te maken

Economie - 2.2

http://vademecum.studionr.be/nl/ambition/1-2/
http://vademecum.studionr.be/nl/ambition/1-2/
http://vademecum.studionr.be/nl/ambition/1-3/
http://vademecum.studionr.be/nl/ambition/1-3/
http://vademecum.studionr.be/nl/ambition/1-1/
http://vademecum.studionr.be/wp-content/uploads/2016/11/orban-synthese-process-1024x277.png
http://vademecum.studionr.be/nl/ambition/2-1/
http://vademecum.studionr.be/nl/ambition/2-2/
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Netwerk

De mogelijkheid bieden om aan te sluiten op het groene netwerk

Netwerk - 3.2

De parkeerbehoefte evalueren en alternatieven en compensaties binnen de uitgebreide onderzoekszone
identificeren

Netwerk - 3.2

Gemotoriseerd doorgaand verkeer op de lokale wegen beperken

Netwerk - 3.2

De verbinding met de geplande gewestelijke fietsroutes realiseren

Netwerk - 3.2
Netwerk - 3.3

De verbinding tussen de dichte bebouwing en de scholen beveiligen

Netwerk - 3.3

Van de ruimte een verbindingszone maken tussen de publieke ruimtes en de omliggende publieke gebouwen

Netwerk - 3.4

Het delen

De parkeerbehoeftes evalueren en de alternatieven en compensaties binnen de uitgebreide onderzoekszone
identificeren

Het delen - 4.1

De ruimte herverdelen door die voor het gemotoriseerde verkeer te verkleinen en die voor de voetgangers te

http://vademecum.studionr.be/wp-content/uploads/2016/11/orban-synthese-economie-1024x330.png
http://vademecum.studionr.be/nl/ambition/3-2/
http://vademecum.studionr.be/nl/ambition/3-2/
http://vademecum.studionr.be/nl/ambition/3-2/
http://vademecum.studionr.be/nl/ambition/3-2/
http://vademecum.studionr.be/nl/ambition/3-3/
http://vademecum.studionr.be/nl/ambition/3-3/
http://vademecum.studionr.be/nl/ambition/3-4/
http://vademecum.studionr.be/wp-content/uploads/2016/11/orban-synthese-network-1024x284.png
http://vademecum.studionr.be/nl/ambition/4-1/
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vergroten

Het delen - 4.1
Het delen - 4.2

Doorgangszones vrijmaken, de banken groeperen in ontspanningszones

Het delen - 4.5

Een divers gebruik van de voetpaden mogelijk maken

Het delen - 4.6

Bij de inplanting van de terrassen rekening houden met de bezonning (4.7)

Het delen - 4.7

Verbeterpunt(en)

Banken plaatsen die het mogelijk maken tegenover elkaar te zitten (4.7)

Het delen - 4.7

Ecosysteem

Bepaalde bestaande bomen behouden en er nieuwe aan toevoegen

Ecosysteem - 5.1

Langzame infiltratie aan de boomvoeten mogelijk maken

Ecosysteem - 5.2

De verlichting op het plein richten

Ecosysteem - 5.3

Lokale materialen hergebruiken

Ecosysteem - 5.3

Aan de boomvoeten een gedifferentieerd beheer mogelijk maken

Ecosysteem - 5.4

Gebruikmaken van duurzame en onderhoudsvriendelijke materialen

Ecosysteem - 5.4

Bij de inplanting van de terrassen rekening houden met de bezonning

http://vademecum.studionr.be/nl/ambition/4-1/
http://vademecum.studionr.be/nl/ambition/4-2/
http://vademecum.studionr.be/nl/ambition/4-5/
http://vademecum.studionr.be/nl/ambition/4-6/
http://vademecum.studionr.be/nl/ambition/4-7/
http://vademecum.studionr.be/nl/ambition/4-7/
http://vademecum.studionr.be/wp-content/uploads/2016/11/orban-synthese-partage-1024x303.png
http://vademecum.studionr.be/nl/ambition/5-1/
http://vademecum.studionr.be/nl/ambition/5-2/
http://vademecum.studionr.be/nl/ambition/5-3/
http://vademecum.studionr.be/nl/ambition/5-3/
http://vademecum.studionr.be/nl/ambition/5-4/
http://vademecum.studionr.be/nl/ambition/5-4/
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Ecosysteem - 5.6

Via de inrichting de verplaatsingen te voet aanmoedigen

Ecosysteem - 5.7

Verbeterpunt(en)

Anticiperen op de herstelling van het stadsmeubilair (5.3)

Ecosysteem - 5.3

Robuust stadsmeubilair installeren dat aangepast is aan het verkeer (5.4)

Ecosysteem - 5.4

Esthetiek

Groene perspectieven vanuit de aangrenzende straten creëren

Esthetiek - 6.1

Kwaliteitsvolle en sobere banken, betonnen kubussen en fietsenrekken op maat ontwerpen

Esthetiek - 6.2

De gevels valoriseren door de ruimte homogeen te maken

Esthetiek - 6.3

http://vademecum.studionr.be/nl/ambition/5-6/
http://vademecum.studionr.be/nl/ambition/5-7/
http://vademecum.studionr.be/nl/ambition/5-3/
http://vademecum.studionr.be/nl/ambition/5-4/
http://vademecum.studionr.be/wp-content/uploads/2016/11/orban-synthese-ecosysteme-1024x475.png
http://vademecum.studionr.be/nl/ambition/6-1/
http://vademecum.studionr.be/nl/ambition/6-2/
http://vademecum.studionr.be/nl/ambition/6-3/
http://vademecum.studionr.be/wp-content/uploads/2016/11/orban-synthese-esthetique-1024x283.png
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Toepassingen >

Gemeenteplein van Molenbeek

Plaats: Sint-Jans-Molenbeek
GPS: 50.854563, 4.338653
Jaar: 2014 (einde van de werken)
Oppervlakte: 6.600m2
Stedelijk weefsel: Residentieel plein met voorzieningen
Ontwerper: A-Practice, Atelier Ruimtelijk advies, COSEP-ABSIS VAN WETTER,
Pierre Vanderstraeten, Joëlle Tuerlinckx (kunstenaar)
Aannemer: Verbruggen bvba
Bouwheer: Beliris
Bedrag van de werken: 1.800.000 euro

Pleinen Gemeenteli
jke schaal

Stappen
plus

In 2006 werd het Gemeenteplein van
Molenbeek gedomineerd door auto's.
Uitgezonderd tijdens de marktdagen was
het plein een grote openluchtparking.
Dit plein situeert zich in het historisch hart
van Molenbeek en wordt gekenmerkt door
dicht bebouwde huizenblokken, een relatief
jonge bevolking en handelszaken in verval.
Het patrimonium rond het plein, waaronder
het gemeentehuis, werd niet erg
gevaloriseerd

http://vademecum.studionr.be/wp-content/uploads/2017/03/molenbeek-contexte.jpg
http://vademecum.studionr.be/wp-content/uploads/2016/12/molenbeek-localisation.jpg
http://vademecum.studionr.be/wp-content/uploads/2016/12/molenbeek-situation-debut-plan.jpg
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In 2015 werd het Gemeenteplein een grote
esplanade, hoofdzakelijk voor voetgangers.
Ook de Pradostraat werd heringericht.
Er werden bomen aangeplant,
stadsmeubilair geïnstalleerd en een nieuwe
fontein en een kunstwerk brengen het plein
tot leven. De verharding van het plein is
doorlopend 'rand tot rand', waardoor de
historische gevels rond het plein meer tot
hun recht komen. De aangrenzende
pleintjes werden in dezelfde stijl
heraangelegd.
Deze nieuwe inrichting maakt meerdre
evenementen mogelijk, waaronder de markt.

http://vademecum.studionr.be/wp-content/uploads/2016/12/molenbeek-situation-debut.jpg
http://vademecum.studionr.be/wp-content/uploads/2016/12/molenbeek-situation-fin.jpg
http://vademecum.studionr.be/wp-content/uploads/2016/12/molenbeek-situation-fin-plan.jpg
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Tijdslijn

 

1930-2012

1930-35

1953

1971

1996

2004

2012

2013

2013

http://vademecum.studionr.be/wp-content/uploads/2016/12/molenbeek-lt-1930-35-air.jpg
http://vademecum.studionr.be/wp-content/uploads/2016/12/molenbeek-lt-1953.jpg
http://vademecum.studionr.be/wp-content/uploads/2016/12/molenbeek-lt-1971-air.jpg
http://vademecum.studionr.be/wp-content/uploads/2016/12/molenbeek-lt-1996.jpg
http://vademecum.studionr.be/wp-content/uploads/2016/12/molenbeek-lt-2004.jpg
http://vademecum.studionr.be/wp-content/uploads/2016/12/molenbeek-lt-2012-air.jpg
http://vademecum.studionr.be/wp-content/uploads/2016/12/molenbeek-lt-2013-2.jpg
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2013

2015

2015

2015

http://vademecum.studionr.be/wp-content/uploads/2016/12/molenbeek-lt-2013-1.jpg
http://vademecum.studionr.be/wp-content/uploads/2016/12/molenbeek-lt-2015-air.jpg
http://vademecum.studionr.be/wp-content/uploads/2016/12/molenbeek-lt-2015.jpg
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Proces: Voorafgaande studies aanbevelen voor verankering in de
gemeenschap

De herinrichting van het Gemeenteplein
gebeurde in het kader van het wijkcontract
Cinema Belle-Vue Twee studies stelden
verschillende oplossingen voor om de
parkeerplaatsen op het plein af te schaffen.
Een ervan raadde aan een onderbenutte
buurtparking te gebruiken.

Deze studies, gevolgd door de oprichting
van een stuurgroep, zetten de herinrichting
van het gemeenteplein in gang. Er werd een
projectontwerper aangeduid via een
onderhandelingsprocedure en er werd een
participatief proces opgstart. Er werd een
uitwisseling tussen de gemeente, de
architecten en de bewoners georganiseerd:
de bedenkingen die uit de overlegworkshops
naar voren kwamen werden meegedeeld aan
de bouwheer en de architecten. Deze
laatsten konden de handelaars gerust
stellen, ze vreesden hun cliënteel tijdens de
werf te verliezen. Om de dynamiek die door
dit project gecreëerd werd ten volle te
benutten, wordt er momenteel aan een
gezoneerde gemeentelijke
stedenbouwkundige verordening (GGSV)
gewerkt.

<

Formele kader Informele

Situatie 2009

Studies
préalables

Onderhandelingsprocedure

Wijkcontract

Begeleidingscomité
 

Voorontwerp

Ideeëndag

Projectvoormiddagen
 

Lokale commissie van
geïntegreerde ontwikkeling

Reflectiegroepen

Definitief project
Jury kunstwerk

Bouwaanvraag

Inrichting 2015
Gemeentelijke

stedenbouwkundige
zoneverordeningen

(GemSV”s) ‘Gemeenteplein’
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Economie: De activiteiten op het plein opwaarderen en
intensifiëren

De inrichting van het Gemeenteplein is
flexibel en multifunctioneel. Het nieuwe
meubilair garandeert de organisatie van de
wekelijkse markt, maar laat ook andere
evenementen toe. Doordat de
parkeerplaatsen werden afgeschaft, worden
het gemeentehuis en de activiteiten op en
rond het plein opgewaardeerd. De
handelszaken op de gelijkvloerse
verdiepingen werden opnieuw geactiveerd
en er werden enkele terrasjes op het plein
ingericht.

Tot op heden heeft de herinrichting van het
plein voornamelijk de bestaande dynamiek
van de wijk ondersteund en de komst van
enkele nieuwe handelszaken aangemoedigd.
De gemeente heeft te kennen gegeven dat ze
een van de gebouwen op het plein, waarvan
ze eigenaar is, wenst te renoveren om er een
handels- of horecazaak van te maken. Dit
project werd echter nog niet gerealiseerd.

Om de hinder voor de handelszaken tijdens
de werf te beperken werd het plein
onderverdeeld en het werk uitgevoerd in
fases.

http://vademecum.studionr.be/wp-content/uploads/2016/12/molenbeek-economie-1.jpg
http://vademecum.studionr.be/wp-content/uploads/2016/12/molenbeek-economie-2.jpg
http://vademecum.studionr.be/wp-content/uploads/2016/12/molenbeek-economie-3.jpg
http://vademecum.studionr.be/wp-content/uploads/2016/12/molenbeek-economie-4.jpg
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Netwerk: Plaatsen van activiteiten verbinden met openbare
ruimtes

De herinrichting van het plein vormt een
geheel vormt met de omgeving: een deel van
de Graaf Van Vlaanderenstraat en de
Pradostraat werden mee opgenomen in het
project. Op deze manier werd het plein
verlengd tot de esplanade van het
metrostation, wat een snelle en
gemakkelijke verbinding met andere
Brusselse wijken garandeert. Ook de
verbinding met het Bonneviepark werd
opnieuw bestudeerd.

De toegankelijkheid voor voetgangers en
fietsers was essentieel bij het ontwerp van
het project. Dit plein zorgt voor een
continuïteit in het parcours en brengt
verbindingen voor voetgangers en fietsers
tot stand. Het biedt meerdere
mogelijkheden om aan te sluiten op
netwerken van actieve modi, zoals de
gewestelijke fietsroute (GFR) langs het
Kanaal en de route die de Ninoofsepoort in
de toekomst zal verbinden met de dorpen
Zellik en Asse.

De herinrichting van het Gemeenteplein zet
de geschiedenis en het patrimonium van de
plek in de verf. Het Gemeenteplein ligt in een
dichtbevolkt gebied met weinig publieke en
groene ruimtes. Zijn herinrichting maakt
het voortaan duidelijk herkenbaar als
Gemeenteplein in het historisch hart van
Molenbeek.

http://vademecum.studionr.be/wp-content/uploads/2017/03/molenbeek-maillage.jpg
http://vademecum.studionr.be/wp-content/uploads/2016/12/molenbeek-maillage-vert.jpg
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Het delen: De ruimte delen waarbij traag gemotoriseerd verkeer
toegelaten is

Het Gemeenteplein van Molenbeek is een
ruimte geworden die gedeeld wordt door
auto’s en actieve modi. De snelheid van het
gemotoriseerd verkeer werd beperkt tot 20
km/uur op het hele plein en de verharding in
kasseien draagt bij tot deze
snelheidsbeperking. De eenvormige
bekleding van het plein en het ontbreken
van duidelijke markeringen, zoals
stoepranden, beperken de impact van het
gemotoriseerd verkeer. Zo worden
automobilisten verplicht op te letten voor
fietsers en voetgangers die eveneens van
dezelfde beschikbare ruimte gebruik
maken. Nu en dan parkeren er echter nog
steeds auto’s op het plein, dit vraag een
aangepast beheer.

 

Het plein werd een gemeenschappelijke
ruimte, waar gebruikers elkaar vrij kunnen
ontmoeten, al naargelang de activiteiten en
de mogelijke toe-eigeningen. Het is
tegelijkertijd een ruimte voor verkeer en een
ruimte om te verblijven.

Intermodale verbindingen worden
vergemakkelijkt omdat de wegverharding
doorloopt tot aan de metro. De groepering
van de banken organiseert de doorgang en
laat een flexibel gebruik toe voor de
organisatie van de markt of van andere
evenementen. Er staan echter relatief weinig
banken op het plein en hun afwerking in
steen is niet erg uitnodigend.

http://vademecum.studionr.be/wp-content/uploads/2016/12/molenbeek-partage.jpg
http://vademecum.studionr.be/wp-content/uploads/2016/12/molenbeek-partage-coupes.jpg
http://vademecum.studionr.be/wp-content/uploads/2016/12/molenbeek-partage-parking.jpg
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Ecosysteem: Actieve modi bevorderen door de inrichting van de
ruimte

De ruimte delen staat voor een modale
overgang van de auto naar de fiets en naar
wandelen, iets wat goed is voor het
leefmilieu en de luchtkwaliteit. De nieuwe
bomen op en rond het plein vervangen de
oude, die gerooid werden bij de
herinrichting van het plein. Ze dragen bij tot
de regenwaterinfiltratie in de bodem.

De wegverharding bestaat uit kwalitatief
hoogstaande recuperatiekasseien, zowel op
financieel als op milieuvlak een voordeel.

De aanwezigheid van fonteinen en dus van
water op het plein kan een gunstig effect
hebben op de effecten van stedelijke
warmte-eilanden. Het effect hiervan op het
leefmilieu moet echter grondig geëvalueerd
worden alvorens er conclusies uit te trekken.

http://vademecum.studionr.be/wp-content/uploads/2016/12/molenbeek-ecosysteme.jpg
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Esthetiek: Het plein een maken met zijn omgeving

Een uniforme oppervlakte van gevel tot
geval benadrukt de openheid van de ruimte
en de historische omgeving ervan. Er werden
bomen en een fontein geïntegreerd in het
plein en ook de lineaire waterafvoer werd op
een subtiele manier in de wegverharding
voorzien. De fontein met waterstralen
verbetert de perceptie van de ruimte en
dempt de verkeersgeluiden.

Onder het plein werd een monoliet in blauwe
hardsteen ingegraven, dit kunstwerk staat
symbool voor het nulpunt van de gemeente.

De grondbekleding, het stadsmeubilair en
de bomen zorgen voor een eenvoudige en
eenvormige lezing van het plein en de
omgeving ervan. Deze eenvoud laat de
verschillende sferen afkomstig van de
architectuur en de activiteiten van de plek
volledig tot hun recht komen: de
generositeit van het Gemeenteplein
contrasteert met de smallere straten en
pleintjes, samen vormen ze een gevarieerd
en gezellig geheel …

http://vademecum.studionr.be/wp-content/uploads/2016/12/molenbeek-esthetique-2.jpg
http://vademecum.studionr.be/wp-content/uploads/2016/12/molenbeek-esthetique-3.jpg
http://vademecum.studionr.be/wp-content/uploads/2016/12/molenbeek-esthetique-espace.jpg
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Referenties

© Paul Hermans (CC)

Grote Markt

Plaats: Malines
Ontwerper: Studio
Associato Bernardo Secchi
Paola Viganò
Opdrachtgever: Ville de
Malines
Realisatie: 2012

Deze referentie werd
geselecteerd voor de ambitie
esthetiek

Meer weten

© Quadrat

Mercatorplein

Plaats: Amsterdam
Ontwerper: Quadrat
Opdrachtgever: Ville
d'Amsterdam -
Arrondissement Baarsjes
Realisatie: 2010

Deze referentie werd
geselecteerd voor de ambitie
delen

Meer weten

© Trévelo & Viger-Kohler

Place de la République

Plaats: Paris
Ontwerper: Trévelo & Viger-
Kohler
Opdrachtgever: Ville de
Paris/DVD
Realisatie: 2013

Deze referentie werd
geselecteerd voor de ambitie
delen

Meer weten

© Gonedelyon (CC)

Place des Terreaux

Plaats: Lyon
Ontwerper: Christian Drevet
et Daniel Buren
Realisatie: 1994

Deze referentie werd
geselecteerd voor de ambitie
ecosysteem

Meer weten

© West 8

Schouwburgplein

Plaats: Rotterdam
Ontwerper: West 8
Opdrachtgever: Ville de
Rotterdam
Realisatie: 1996

Deze referentie werd
geselecteerd voor de ambitie
delen

Meer weten

Theaterplein et ses
environs

Plaats: Anvers
Ontwerper: Studio
Associato Bernardo Secchi
Paola Viganò
Opdrachtgever: Ville
d'Anvers
Realisatie: 2008

Deze referentie werd
geselecteerd voor de ambitie
delen

Meer weten
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Synthese

Proces

Het gemeentelijk en gewestelijk bestuur betrekken vanaf het begin van het project

Proces - 1.1

Meerdere ontmoetingsmomenten organiseren tussen de architecten, de bouwheer en de gebruikers

Proces - 1.1
Proces - 1.2

Gebruik maken van het duurzaam wijkcontract om de ambities van het project goed te omschrijven

Proces - 1.3

Een gemeenschap samenbrengen rond het project door een dialoog met de bewoners, de verenigingen en de
besturen tot stand te brengen

Proces - 1.2

De dynamiek voortzetten door een 'gezoneerde gemeentelijke stedenbouwkundige verordening' uit te werken

Proces - 1.3

Gebruik maken van de voorafgaande studies uitgevoerd binnen een ruimere perimeter om een nieuw project op
te starten

Proces - 1.3

Verbeterpunt(en)

Een beheer invoeren dat het respecteren van de principes van een gedeelde ruimte nauw opvolgt

Proces - 1.3

Economie

Een flexibiliteit in de inrichtingen garanderen om de wekelijkse markt en andere evenementen te kunnen
organiseren

Economie - 2.2

Toelaten dat er eventueel terrasjes geplaatst worden

Economie - 2.2
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Verbeterpunt(en)

Het plein verder activeren door meer handels- en horecazaken

Economie - 2.2

Netwerk

Een duidelijke identiteit creëren voor een emblematisch Gemeenteplein

Netwerk - 3.1

Netwerken van actieve mobiliteit verbinden, met name de gewestelijke fietsroutes

Netwerk - 3.2

Een haalbaarheidsstudie uitvoeren waarin alternatieven worden voorgesteld voor de parkeerplaatsen op het
plein

Netwerk - 3.2

Voetgangers- en fietsverbindingen creëren die over het plein lopen

Netwerk - 3.3

De straten en pleintjes in de buurt mee opnemen in het project

Netwerk - 3.4

Het plein visueel met de metro verbinden

Netwerk - 3.4

Het delen

De ruimte delen met zowel actieve modi als gemotoriseerd verkeer

Het delen - 4.1

Ontmoetingszones op het plein creëren

Het delen - 4.1
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De afgeschafte parkeerplaatsen compenseren in de onderbenutte parkeergarage Brunfaut

Het delen - 4.1

Een haalbaarheidsstudie uitvoeren waarin alternatieven worden voorgesteld voor het parkeren op het plein

Het delen - 4.1

De snelheid en de impact van het gemotoriseerd verkeer beperken door het plein voor alle gebruikers op een
eenvormige manier in te richten

Het delen - 4.2

De ruimte vrijmaken door het meubilair te groeperen

Het delen - 4.5

Verschillende activiteiten en gebruiken toelaten

Het delen - 4.6

Verbeterpunt(en)

Meer banken op het plein plaatsen

Het delen - 4.7

Ecosysteem

Bomen in de ruimte integreren

Ecosysteem - 5.1

Waterinfiltratie aan de voet van de bomen mogelijk maken

Ecosysteem - 5.2

Lokale en duurzame materialen hergebruiken

Ecosysteem - 5.3

De luchtkwaliteit verbeteren door de actieve modi aan te moedigen en de aanwezigheid van auto's te beperken

Ecosysteem - 5.7
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Esthetiek

Verschillende sferen creëren maar toch een eenvormige taal behouden

Esthetiek - 6.2

Sober en multifunctioneel stadsmeubilair plaatsen

Esthetiek - 6.2

De historische gevels in de verf zetten door een bestrating die van gevel tot gevel homogeen is

Esthetiek - 6.2
Esthetiek - 6.3

Een fontein integreren om de verkeersgeluiden te dempen

Esthetiek - 6.5

Een kunstwerk voorzien dat subtiel op het plein geïntegreerd wordt

Esthetiek - 6.6
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Toepassingen >

Kardinaal Mercierplein

Plaats: Jette, Brussel
GPS: 50.880470, 4.328649
Jaar: studie 2006 – 2010 / Werken 2011-2013
Oppervlakte: 4 hectare
Stedelijk weefsel: Plein met voorzieningen
Ontwerper: Omgeving, ARA Aannemer
Aannemer: nv Verhaeren & CO
Bouwheer: Beliris
Bedrag van de werken: 3.800.000 euro

Pleinen Gemeenteli
jke schaal

OV plus

Stappen

In 2006 benutte het Kardinaal Mercierplein
zijn ruimtelijke kwaliteiten niet en was
grotendeels bestemd voor parkeren. Het
plein was bedekt met een asfaltlaag
voorzien van markeringen in witte verf.
Het plein is gelegen tussen de Sint-
Pieterskerk, het station van Jette en het
Garcetpark, maar werd noch als voorplein,
noch als aangename verbinding gebruikt.
De verbinding tussen het station, de perrons
en de parkeerzone aan de acherkant van het
station gebeurde via een tunnel onder de
sporen.

http://vademecum.studionr.be/wp-content/uploads/2017/03/mercier-contexte.jpg
http://vademecum.studionr.be/wp-content/uploads/2016/12/mercier-localisation.jpg
http://vademecum.studionr.be/wp-content/uploads/2017/03/mercier-situation-debut-plan.jpg
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In 2011 werd het Kardinaal Mercierplein een
multifunctionele openbare ruimte. Vandaag
speelt het zijn rol als voorplein voor het
station en de kerk, in verbinding met het
park werd ten volle uit. Bewoners, bezoekers
en reizigers kunnen elkaar er ontmoeten
tijdens evenementen zoals de markt, en
brengen het nieuwe plein tot leven.
De verschillende vervoerswijzen bestaan er
naast elkaar en worden duidelijk
afgebakend. De parkeerplaatsen op het plein
werden afgeschaft en gecompenseerd op
een aangrenzend braakliggend terrein ten
noorden van het station. De bestaande
tunnel werd gerenoveerd en er werd een
tweede tunnel aangelegd, waarin zich de
liften naar de perrons bevinden.

http://vademecum.studionr.be/wp-content/uploads/2016/12/mercier-situation-debut.jpg
http://vademecum.studionr.be/wp-content/uploads/2016/12/mercier-situation-fin.jpg
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Proces: De perimeter uitbreiden om de parkeerplaatsen te
verplaatsen

In 2006 werd er een aanbesteding
gelanceerd via een Europese
overheidsopdracht om een ontwerper voor
de herinrichting van het plein aan te stellen.
In 2008 werd de onderzoeksperimeter
uitgebreid om parkeerplaatsen naar de
achterzijde van het station te kunnen
verplaatsen. Tussen 2009 en 2011 werden er
nieuwe studies met betrekking tot het plein
en de achterzijde van het station uitgevoerd.
Er werden twee participatieavonden met de
bewoners en de handelaars van de wijk ,
vooral afkomstig uit de horecasector,
georganiseerd om het project voor te stellen
en te bespreken.

De herinrichting van het Kardinaal
Mercierplein maakte deel uit van het
proefproject ‘Openbare ruimte voor
kinderen’ van het Brussels Gewest. In dit
kader werd er een participatieworkshop
georganiseerd in samenwerking met twee
scholen in Jette. De resultaten werden
meegedeeld tijdens een persconferentie. De
werken werden uitgevoerd tussen 2011 en
2013.

De werken werden met enkele maanden
vertraagd omdat na de ontdikking van
skeletten een archeologisch onderzoek
moest worden gevoerd.

Formele kader Informele kader

Situatie 2006

Wedstrijd

Onderhandelingsprocedure

Voorontwerp
Participatie avond

Ateliers Persconferentie

Definitief project
Overleg

Bouwaanvraag

Inrichting 2016
Archeologische studie
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Economie: Ruimte voor terrassen integreren

Het nieuwe Kardinaal Mercierplein biedt een
aangename ruimte die zich leent tot het
installeren van terrassen rondom het plein.
De frituur werd op een meer zichtbare plek
geplaatst en voorzien van een terras.

Hoewel het plein geen parkeerplaatsen meer
bevat, blijft het bereikbaar met de wagen. Zo
werden er enkele plaatsen voor kort
parkeren voorzien gerelateerd aan de op het
plein aanwezige winkels en diensten. Verder
zijn er ook parkeerplaatsen voor PVM’s en
taxi’s aanwezig en achter het station
bevindt zich een terrein voor langdurig
parkeren. Laden en lossen op het plein zelf
werd mogelijk gemaakt door de verlaging
van bepaalde stoepranden.

Het plein versterkt overigens het
economische potentieel van het station,
doordat het opnieuw een verbinding
verzorgt met de cafés, de restaurants en de
publieke ruimte.

Wat betreft het financiële aspect van het
project, bleven de meerkosten van de op
maat gemaakte elementen zoals de
parasols, de wegmarkeringen en de
boomroosters beperkt ten opzichte van de
totale kosten van het project. Toch is het
moeilijker en duurder om dit meubilair aan
te passen, te vervangen en te herstellen, iets
wat de resiliëntie en kostprijs op lange
termijn beïnvloedt.

http://vademecum.studionr.be/wp-content/uploads/2016/12/mercier-economie-plan.jpg
http://vademecum.studionr.be/wp-content/uploads/2016/12/mercier-economie.jpg
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Netwerk: Het openbaar en personenvervoer verenigen via de
publieke ruimte

Het Kardinaal Mercierplein is vandaag een
aantrekkelijke publieke ruimte en een
intermodaal knooppunt.
In het ontwerp van het plein werd een
neutrale positie ingenomen tegenover het
gemotoriseerde verkeer: het is mogelijk om
in de toekomst rijstroken aan te passen of
af te sluiten zonder de inrichting te wijzigen.
Door de parkeerplaatsen te verschuiven
werd het gemotoriseerd verkeer op het plein
gereduceerd.

Het heringerichte Kardinaal Mercierplein
past in het plan voor het verbeteren van de
toegankelijkheid van openbare wegen en
ruimtes (PAVE), waarin het is gedefinieerd
als hoofdweg voor voetgangers. Het plein
sluit ook aan op de toekomstige
gewestelijke en intergewestelijke
fietsroutes. Het is omgeven door parken en
verbindt meerdere publieke ruimtes. Zo
werd het Garcetpark na de herinrichting
opnieuw met het plein verbonden.

De ligging voor de kerk en tegenover het
station maakt van het plein een voorplein,
dat sinds zijn herinrichting beter
gedefinieerd is als ontmoetingsruimte. De
tunnels die de parkeerzone, het station en
het plein verbinden kunnen nog verbeterd
worden: ze blijven smal, onaangenaam en
slecht geïntegreerd in de publieke ruimte.

http://vademecum.studionr.be/wp-content/uploads/2017/03/mercier-maillage.jpg
http://vademecum.studionr.be/wp-content/uploads/2017/03/mercier-maillage-vert.jpg
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Het delen: Het langdurig parkeren verschuiven om een
multifunctionele ruimte te creëren

Het Kardinaal Mercierplein werd van een
monofunctionele ruimte voor auto’s
omgevormd tot een plein voor ontmoeting
en rust. Vandaag worden er tal van
activiteiten aangeboden (spelen,
evenementen zoals markten en kermissen,
genieten op de caféterrassen, …). De afdaken
in de vorm van parasols creëren een
hedendaagse kiosk waar kleine
evenementen, zoals concerten, wijkfeesten,
zomerapero’s, … kunnen plaatsvinden.

Doordat het langdurig parkeren naar een
terrein ten noorden van het station werd
verplaatst, ontstond er een aangenaam
plein dat voor iedereen toegankelijk is en
gemakkelijk gedeeld kan worden. De
parkeerzone voor langdurig parkeren is
toegankelijk via twee tunnels onder de
sporen, waarvan een beschikt over liften om
de toegankelijkheid voor PVM’s te
verzekeren. Op het plein werden er enkele
plaatsen voor kort parkeren en een kiss &
ride-zone behouden. Het openbare en
personenvervoer zijn verbonden via een
tunnel onder de sporen. De verbinding
tussen de ingang van het station en het
Garcetpark wordt benadrukt door een pad in
een donker materiaal dat afsteekt tegen de
lichte grondbedekking van de rest van het
plein.

http://vademecum.studionr.be/wp-content/uploads/2016/12/mercier-partage.jpg
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Ecosysteem: Het park verbinden met het plein

In 2006 was de link tussen het
aangrenzende park en het Kardinaal
Mercierplein onbestaande: het park werd
verborgen achter een hek en een straat
scheidde het plein van het park. Deze straat
verdween bij de herinrichting en er werd een
nieuw uitzicht op het park vanaf het plein
gecreëerd. De bestaande en de nieuw
aangeplante bomen verzachten de overgang
tussen de 2.

Rond de boomvoeten bevindt zich een
waterdoorlatende grondbedekking van grind
gehuld in hars, die een lichte infiltratie van
het water toelaat. Het moerassige terrein
maakt een goed waterbeheer echter
onmogelijk.

Door een laattijdig maaibeheer van de
parkeerzone achter het station, wordt er
bijgedragen aan de biodiversiteit. De
monolitische grondbedekking en de
eenvoudige en onderhoudsvriendelijke
beplantingen van het plein zorgen voor een
vlot onderhoud en eenvoudig beheer.

http://vademecum.studionr.be/wp-content/uploads/2016/12/mercier-ecosysteme-plan.jpg
http://vademecum.studionr.be/wp-content/uploads/2016/12/mercier-ecosysteme.jpg
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Esthetiek: Geïntegreerde en specifieke elementen voor het
project ontwerpen

Er werd een bijzondere aandacht besteed
aan de materiaalkeuze en het
stadsmeubilair van het project. Hierbij ging
er een bijzondere aandacht naar de
ontwikkeling van specifieke details:
boomroosters, banken, afdaken in de vorm
van parasols en wegmarkeringen in blauwe
steen. Het motief in blauwe steen viel sterk
in de smaak en werd reeds in andere
projecten gekopieerd. Het design van de
boomroosters heeft een natuurlijk thema
met een motief van gevallen bladeren. In het
algemeen zijn de inrichting van het plein, de
uitrustingen en het meubilair coherent en
sober. Deze coherentie wordt echter
doorbroken door het frituur.

Door de afwezigheid van de auto’s en een
aangepaste verlichting van het plein, komen
opmerkelijke gebouwen zoals het station, de
kerk en het politiekantoor komen goed tot
hun recht.

De afdaken en de perspectieven in de
richting van opmerkelijke gebouwen zoals
de kerk creëren herkenningspunten.

http://vademecum.studionr.be/wp-content/uploads/2016/12/mercier-esthetique.jpg
http://vademecum.studionr.be/wp-content/uploads/2016/12/mercier-esthetique-2.jpg
http://vademecum.studionr.be/wp-content/uploads/2016/12/mercier-esthetique-1.jpg
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Referenties

© Alain Corriveau

Gare de Strasbourg

Plaats: Strasbourg
Ontwerper: Agence
Duthilleul
Realisatie: 2007

Deze referentie werd
geselecteerd voor de ambitie
ecosysteem

© MSA - Serge Brison

Passerelle Place
Verboekhoven

Plaats: Bruxelles
Ontwerper: MS-A, Ney &
Partners
Opdrachtgever: Renovas -
Commune de Schaerbeek
Realisatie: 2013

Deze referentie werd
geselecteerd voor de ambitie
netwerk

Meer weten

© Dethier Architecture

Place des Guillemins

Plaats: Liège
Ontwerper: Dethier
Architecture
Opdrachtgever: Ville de
Liège
Realisatie: 2014

Deze referentie werd
geselecteerd voor de ambitie
delen

Meer weten

© Filip Dujardin

Square des Ursulines

Plaats: Bruxelles
Ontwerper: L'Escaut
Architectures
Opdrachtgever: Bruxelles
Environnement
Realisatie: 2006

Deze referentie werd
geselecteerd voor de ambitie
proces

Meer weten

© Christian Kieckens
Architects

Statieplein

Plaats: Alost
Ontwerper: Christian
Kieckens Architects
Opdrachtgever: Ville d'Alost
Realisatie: 2013

Deze referentie werd
geselecteerd voor de ambitie
esthetiek

Meer weten

© baljon.nl

Stationsplein Apeldoorn

Plaats: Apeldoorn
Ontwerper: Lodewijk Baljon
landschapsarchitecten
Opdrachtgever: Forumpark
Realisatie: 2009

Deze referentie werd
geselecteerd voor de ambitie
delen

Meer weten

http://vademecum.studionr.be/nl/ecosysteem
http://www.ms-a.be/les-projets
http://vademecum.studionr.be/nl/netwerk
http://www.ms-a.be/les-projets
http://www.dethier.be/fr/projets/place-des-guillemins
http://vademecum.studionr.be/nl/delen
http://www.dethier.be/fr/projets/place-des-guillemins
http://www.escaut.org/projects/public-spaces/ursulines-square
http://vademecum.studionr.be/nl/proces
http://www.escaut.org/projects/public-spaces/ursulines-square
http://www.christiankieckens.be/nl/projects/l/384/
http://vademecum.studionr.be/nl/esthetiek
http://www.christiankieckens.be/nl/projects/l/384/
http://www.baljon.nl/project/stationsplein-apeldoorn
http://vademecum.studionr.be/nl/delen
http://www.baljon.nl/project/stationsplein-apeldoorn
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Synthese

Proces

De onderzoeksperimeter verruimen om de parkeerplaatsen te verplaatsen

Proces - 1.3

Informatie- en raadplegingsavonden organiseren

Proces - 1.2

Alle gebruikers betrekken (kinderen, bewoners en handelaars)

Proces - 1.2

Economie

Café- en restaurantterrassen creëren

Economie - 2.2

Een multimodaal knooppunt creëren en de vervoerswijzen verbinden met de horeca

Economie - 2.2

Plaatsen voor kort parkeren voorzien

Economie - 2.2

Verbeterpunt(en)

Rekening houden met de meerkost voor het beheer van op maat gemaakte elementen

Economie - 2.1

http://vademecum.studionr.be/nl/ambition/1-3/
http://vademecum.studionr.be/nl/ambition/1-2/
http://vademecum.studionr.be/nl/ambition/1-2/
http://vademecum.studionr.be/wp-content/uploads/2016/12/mercier-synthese-1-1024x245.jpg
http://vademecum.studionr.be/nl/ambition/2-2/
http://vademecum.studionr.be/nl/ambition/2-2/
http://vademecum.studionr.be/nl/ambition/2-2/
http://vademecum.studionr.be/nl/ambition/2-1/
http://vademecum.studionr.be/wp-content/uploads/2016/12/mercier-synthese-2-1024x319.jpg
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Netwerk

De actieve (inter-)gewestelijke en buurtnetwerken (GFR, PAVE) versterken

Netwerk - 3.2

Het mogelijk maken om de circulatie aan te passen zonder de inrichting te wijzigen

Netwerk - 3.2

De verschillende publieke ruimtes verbinden en een visuele aansluiting met het Garcetpark creëren

Netwerk - 3.4

Verbeterpunt(en)

De toegangstunnel beter in de publieke ruimte integreren door hem breder en aangenamer te maken

Netwerk - 3.5

Het delen

De parkeerplaatsen groeperen en verplaatsen om de ruimte vrij te maken voor andere gebruiken

Het delen - 4.1

De impact van de auto verkleinen door de parkeerplaatsen af te schaffen en een zone 30 in te voeren

Het delen - 4.1
Het delen - 4.2

Liften installeren om de toegankelijkheid voor PVM's te garanderen

Het delen - 4.2

Het openbaar en het personenvervoer verbinden

Het delen - 4.3

De ingang van het station benadrukken met een specifiek pad in een verschillend materiaal

Het delen - 4.3

Een open ruimte creëren voor grote evenementen en afdaken voorzien voor kleine evenementen

Het delen - 4.6

http://vademecum.studionr.be/nl/ambition/3-2/
http://vademecum.studionr.be/nl/ambition/3-2/
http://vademecum.studionr.be/nl/ambition/3-4/
http://vademecum.studionr.be/nl/ambition/3-5/
http://vademecum.studionr.be/wp-content/uploads/2016/12/mercier-synthese-3-1024x236.jpg
http://vademecum.studionr.be/nl/ambition/4-1/
http://vademecum.studionr.be/nl/ambition/4-1/
http://vademecum.studionr.be/nl/ambition/4-2/
http://vademecum.studionr.be/nl/ambition/4-2/
http://vademecum.studionr.be/nl/ambition/4-3/
http://vademecum.studionr.be/nl/ambition/4-3/
http://vademecum.studionr.be/nl/ambition/4-6/
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Ecosysteem

Zoveel mogelijk bomen behouden

Ecosysteem - 5.1

Door middel van een poreuze bedekking lichte waterinfiltratie aan de boomvoeten mogelijk maken

Ecosysteem - 5.2

De biodiversiteit verhogen door laat te maaien op de parkeerzone

Ecosysteem - 5.4

Rekening houden met het onderhoud door een monolithische grondbedekking en eenvoudige beplantingen te
voorzien

Ecosysteem - 5.4

Verbeterpunt(en)

Het waterbeheer optimaliseren door rekening te houden met het moerassige terrein

Ecosysteem - 5.2

Esthetiek

Perspectieven en elementen van herkenning, zoals de afdaken, creëren

Esthetiek - 6.1

Een coherent, sober en kwaliteitsvol geheel ontwerpen met een eigen identiteit

Esthetiek - 6.2

Het patrimonium valoriseren door het plein vrij te maken en de inrichting ervan te vereenvoudigen

Esthetiek - 6.3

Straatverlichting installeren die gericht is op de opmerkelijke gebouwen

http://vademecum.studionr.be/wp-content/uploads/2016/12/mercier-synthese-4-1024x237.jpg
http://vademecum.studionr.be/nl/ambition/5-1/
http://vademecum.studionr.be/nl/ambition/5-2/
http://vademecum.studionr.be/nl/ambition/5-4/
http://vademecum.studionr.be/nl/ambition/5-4/
http://vademecum.studionr.be/nl/ambition/5-2/
http://vademecum.studionr.be/wp-content/uploads/2016/12/mercier-synthese-5-1024x239.jpg
http://vademecum.studionr.be/nl/ambition/6-1/
http://vademecum.studionr.be/nl/ambition/6-2/
http://vademecum.studionr.be/nl/ambition/6-3/
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Esthetiek - 6.4

http://vademecum.studionr.be/nl/ambition/6-4/
http://vademecum.studionr.be/wp-content/uploads/2016/12/mercier-synthese-6-1024x237.jpg
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Toepassingen >

Rogierplein

Plaats: Sint-Joost-ten-Noode, Brussel
GPS: 50.855774, 4.358852
Jaar: 2006 - ... (lopend)
Oppervlakte: 45.000 m²
Stedelijk weefsel: Intermodaal plein met voorzieningen
Ontwerper: XDGA, Michel Desvigne Paysagiste, Ney & Partners,
Studiebureau Boydens, ARA, BRAL
Aannemer: In Advance, Entreprise Louis De Waele (luifel en station metro),
Viabuild (inrichting)
Bouwheer: Brussels Hoofdstedelijk Gewest Jaar
Bedrag van de werken: 29.000.000 euro

Pleinen Gewestelijk
e schaal

Auto plus

Fiets plus OV plus Stappen
plus

Het Rogierplein is gelegen langs de kleine
ring ter hoogte van de Noordwij en is een
belangrijk knooppunt voor het autoverkeer
en het openbaar vervoer. Aan de rand van
het plein bevinden zich tal van hotels,
kantoren en handelszaken, zoals het
winkelcentrum City 2.

Het Rogierplein dateert uit het midden van
de negentiende eeuw en heette toen het
Natieplein. De ontwikkeling ervan is sterk
gerelateerd aan de ontwikkeling van de
bebouwing rondom.

Tot in 1952, het jaar waarin het Noordstation
werd verplaatst, vormde het plein een heus
stationsvoorplein. Daarna werd het
voormalige stationsgebouw op het plein
vervangen door het Rogiercentrum (ook wel
de Martinitoren genoemd), in die tijd de

http://vademecum.studionr.be/wp-content/uploads/2017/03/rogier-contexte.jpg
http://vademecum.studionr.be/wp-content/uploads/2016/12/rogier-localisation.jpg
http://vademecum.studionr.be/wp-content/uploads/2017/03/rogier-situation-debut-plan.jpg
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hoogste wolkenkrabber in de Benelux. Die
herbergde onder andere het Nationaal
Theater van België, bars, kantoren en
luxewoningen; een mix van functies die de
levendigheid van het plein verzekerde. Na
zijn glorieperiode lag dit gebouw er lange
tijd verlaten bij en raakte het in verval.
In 2001 werd het gebouw gesloopt en
vervangen door de Rogiertoren (vroeger de
Dexia-toren). De verdwijning van de meeste
panden met een zekere architecturale
waarde op plein, hadden een sterke impact
op de kwaliteit van het plein zelf. Sheraton,
Crown Plaza en SERU zijn er echter nog
steeds gevestigd.

De herinrichting van het Rogierplein is nog
steeds lopende en kan worden samengevat
in drie interventies. De eerste is de aanleg
van een breed voetpad: de STRIP, verfraaid
met aangepast stadsmeubilair,
beplantingen, caféterrassen en speelzones.
De tweede is de constructie van een luifel
met een diameter van ongeveer zestig meter
die de hoofdingang van het metrostation, de
ondergrondse parkings en de
conferentiezalen van de gemeente Sint-
Joost-ten-Noode markeert. Deze
verbindingsruimte vormt het
aantrekkingspunt van het plein en een
herkenningspunt in de stad. De laatste
interventie is de creatie van een open plein
waarop verschillende types van
evenementen georganiseerd kunnen worden
.

http://vademecum.studionr.be/wp-content/uploads/2016/12/rogier-situation-debut.jpg
http://vademecum.studionr.be/wp-content/uploads/2016/12/rogier-situation-fin.jpg
http://vademecum.studionr.be/wp-content/uploads/2017/03/rogier-situation-fin-plan.jpg
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Tijdslijn

 

1930-2012

1930-35

1953

1971

1996

2012

2015

2015

2015

http://vademecum.studionr.be/wp-content/uploads/2016/12/rogier-tl-1930-35-air.jpg
http://vademecum.studionr.be/wp-content/uploads/2016/12/rogier-tl-1953-air.jpg
http://vademecum.studionr.be/wp-content/uploads/2016/12/rogier-tl-1971-air.jpg
http://vademecum.studionr.be/wp-content/uploads/2016/12/rogier-tl-1996-air.jpg
http://vademecum.studionr.be/wp-content/uploads/2016/12/rogier-tl-2012-air.jpg
http://vademecum.studionr.be/wp-content/uploads/2016/12/rogier-tl-2015-air.jpg
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Proces: Een goede samenwerking tussen de verschillende
partners mogelijk maken

In 2004 keurde de gemeente Sint-Joost-ten-
Noode, die instaat voor het beheer van het
Rogierplein, de herinrichtingsplannen goed.
Het Brussels Gewest, zelf beheerder van de
wegen die aan het plein grenzen, stelde
echter een ontwerpwedstrijd voor.

De perimeter van de wedstrijd werd
uitgebreid tot een deel van de kleine ring en
tot de ondergrondse ruimtes waarvoor de
MIVB verantwoordelijk was. Dit had als doel
om de reorganisatie van het autoverkeer en
de intermodale verbindingen in het project
op te nemen.

In 2006 werd er een
onderhandelingsprocedure met
bekendmaking gelanceerd, met als doel een
multidisciplinair team te selecteren dat zich
tegelijk zou buigen op de esthetiek en
functionaliteit van het project. Er werd een
participatieproces met betrekking tot de
publieke ruimte opgestart, de mobiliteit
werd hier buiten beschouwing gelaten. Er
werden drie informatievergaderingen, drie
workshops en interviews met bewoners,
handelaars en voorbijgangers
georganiseerd.

In 2016 was het project, dat in 2012 voltooid
had moeten zijn, nog altijd in uitvoering. De
vertragingen zijn vooral te wijten aan de
grote stedelijke complexiteit van deze plek,
waaronder de eigendommen en de functies.
De complexiteit van de situatie impliceert
ook verschillende uitvoeringsfasen en
verschillende opdrachten voor de
verschillende aspecten van het project
(atrium, luifel, metrostation, wegen, …).
Tijdens de uitvoering van de werf werd ook
de luifel aangepast, iets wat een bijkomende
vertraging heeft teweeggebracht.

Ondanks alles werd het ambitieuze concept
van de architecten behouden. Het verloop
van het project benadrukte dat een goede
samenwerking tussen de verschillende
actoren noodzakelijk is voor meer
doeltreffendheid.

Formele kader Informele kader

Situatie 2004
Plan Sint-Joost

Situatie 2006
Wedstrijd Wijkvergaderingen

Voorontwerp

Onderhandelingsprocedure

Ateliers

Interviews met
voorbijgangers

Definitief proejct
Openbaar onderzoek

Bouwaanvraag

Inrichting 2009-…
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Economie: Het plein en de metrotoegang animeren door een
uniek element

Bij het aanleggen van de voetgangersstrook,
de STRIP, werd er rekening gehouden met
ruimte voor de caféterrassen. De publieke
ruimte van het plein zelf is verzorgd en ook
de ingangen van de hotels werden netter. Dit
maakt het plein aantrekkelijker voor de
toeristen die in het stadscentrum logeren.
Voor de tax’s is ook de toegang tot de hotels
verbeterd.

Op het plein zelf organiseert de luifel de
ruimte en zal hij in de toekomst ondere
andere plaats bienden aan een
caféterrassen.

Ook de gelijkvloerse verdiepingen en de
galerij onder het Sheraton-hotel kregen een
nieuw leven ingeblazen. Door de
herinrichting van het Rogierplein zal
eveneens de sinds 2009 ongebruikte
Piramidezaal onder het plein gevaloriseerd
worden. Eens de inrichting van het plein is
afgerond, zal ze gerenoveerd en verkocht
worden.

Wat het financiële aspect van het project
betreft, werd de uitvoering van de werken in
haar geheel onderschat. En dit ondanks het
feit dat de afmeting van de luifel werd
gereduceerd om onder meer de kostprijs
ervan te verlagen. Het projectbudget werd
overschreden ten gevolge van de grote
ambities waarop het project is gebaseerd en
de kwaliteit van de gekozen materialen.

http://vademecum.studionr.be/wp-content/uploads/2016/12/rogier-economie.jpg
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Netwerk: Het multimodale knooppunt samen met de publieke
ruimte reorganiseren

Het Rogierplein is een strategische publieke
ruimte op twee passen van het Noordstation
en grenzend aan de kleine ring. Door het
vrijmaken van grote voetgangerszones,
versterkt ze de verbinding tussen de
Noordwijk en de Vijfhoek, het hart van
Brussel, en tussen de handelswijken van de
Nieuwstraat en de Brabantstraat.

De ontwikkeling van een voetgangersstrook
aan de noordkant van de boulevard
anticipeert op de mogelijkheid om de
oppervlakte van de Kruidtuin uit te breiden
langs de Victoria Reginalaan, zoals
opgenomen in het masterplan van
hefboomzone Kruidtuin; dit zou ook de
aanleg van een fiets- en wandelas tot aan
het kanaal mogelijk maken. Momenteel
werd er een fietspad aangelegd aan de kant
van de boulevard.

Het Rogierplein is een belangrijk
multimodaal knooppunt binnen het
openbaar vervoersnet te Brussel: het
bevindt zich op de Noord-Zuidverbinding en
de premetro- en metrolijnen 2 en 6, alsook
op de kruising van meerdere buslijnen. De
patio van het metrostation maakt integraal
deel uit van de inrichting van de publieke
ruimte; hiervoor werden coherente kleuren
en materialen ingezet, evenals de
natuurlijke lichtinval in de ondergrondse
ruimte.

http://vademecum.studionr.be/wp-content/uploads/2017/03/rogier-maillage.jpg
http://vademecum.studionr.be/wp-content/uploads/2017/03/rogier-maillage-plan.jpg
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Het delen: Het plein herinrichten door een herverdeling van de
circulatieruimten

De bovengrondse parkeerplaatsen
langsheen de kleine ring werden vervangen
door een breed voetpad. De
voetgangersstrook, de STRIP genoemd,
vangt voortaan de grote voetgangersstroom
op die wordt gegenereerd door de talrijke
functies rondom. Deze zone is ook het
sterkst blootgesteld aan de zon en het
minst gevoelig voor de wind die veroorzaakt
wordt door de hoge gebouwen rondom het
plein. Met haar beplante oppervlakken,
aangepaste stadsmeubilair, caféterrassen
en kunstwerken werd deze strook een
ruimte voor ontmoeting en rust. De
inrichting voorzag ook beveiligde
fietspaden.

De gebouwen die aan het plein grenzen,
werden opnieuw met de publieke ruimte
verbonden door de hoogteverschillen te
elimineren. Het Rogierplein werd gedeeltelijk
vrijgemaakt van obstakels, iets wat de
organisatie van heel wat functies en
evenementen mogelijk maakt. Verrassend is
dat er geen terrassen werden op het plein
werden voorzien, maar intussen echter wel
geïnstalleerd werden door de ongeduldige
handelaars. Tijdens de voorbereidende
vergaderingen hadden de laatstgenoemden
nochtans aangegeven dat ze geen terrassen
wilden. De inrichting voorzag bijgevolg geen
verankeringen, elektriciteit, windschermen
of grondreliëfs die de ruimte daartoe
organiseren.

De onderzoeksperimeter werd verruimd om
een deel van de kleine ring te integreren en
het autoverkeer te herorganiseren. Het
Rogierplein werd vrijgemaakt van auto’s om
zo ruimte vrij te maken voor voetgangers,
bussen en taxi’s. Aan de laatste twee is er
een circulatieweg voorbehouden die van
noord naar zuid over het plein loopt.

De luifel rust op een centrale pilaar, die noch
de doorgang, noch het zicht belemmert. Hij
markeert de overgang tussen het
ondergrondse intermodale knooppunt
(metro, premetro, parking) en de
bovengrondse verbindingen (bus, fiets,
voetpad).

http://vademecum.studionr.be/wp-content/uploads/2016/12/rogier-partage.jpg
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Ecosysteem: De binnenring vergroenen door de uitstoot te
verminderen

De bomen in bakken op het oude
Rogierplein werden niet behouden. Initieel
was er gepland om ze te vervangen door
grote bomen in volle grond op de STRIP. De
beplante oppervlaktes werden immers sterk
verminderd door de herverdeling van de
fluxen onder het Rogierplein zelf. Deze
projectambitie diende echter te worden
herzien omwille van de realiteit op het
terrein. De hoogte van de metrotunnel bleek
groter te zijn dan verwacht,waardoor er
struikenin de plaats van grote bomen
geplant werden tussen het voetpad en de
openbare weg.

De plantenbeddingen in teelaarde laten
waterinfiltratie toe. Doordat de oude bomen
gekapt werden, verdwenen echter de nesten
van mussen die in de clusters van rozen en
schors aan boomvoeten gevestigd waren.

Er werden vernevelaars op het plein
geïntegreerd, een waterelement dat een
gunstige impact heeft op de effecten van de
stedelijke warmte-eilanden. Door gebruik te
maken van materialen die vlot gereinigd
kunnen worden, werd er rekening gehouden
met een vlot beheer en onderhoud. Alle
glazen oppervlakken zijn voorzien van een
antigraffitifolie, de bazaltbedekking is sterk
en duurzaam en de bekleding van de luifel
bestaat uit ETFE, een transparant
membraan gekenmerkt door zijn
waterdichtheid en zelfreinigend vermogen.

http://vademecum.studionr.be/wp-content/uploads/2016/12/rogier-ecosysteme.jpg
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Esthetiek: De identiteit van een strategische plek versterken door
er een herkenningspunt te creëren

De luifel is een sterk gebaar dat een nieuwe
identiteit geeft aan het plein. Dit element
werd door zijn bijzonder design een
herkenningspunt in de wijk en in de stad.
Samen met de wolkenkrabbers rondom het
plein, creëert deze luifel een
kosmopolitische sfeer.

De grondbekleding vormt een geheel van
twee uniforme lagen: de klinkers in wit
beton op de STRIP verwijzen naar de
Spaanse ramblas en contrasteren sterk met
de donkere bazaltklinkers van het plein zelf.
Dit contrast vormt een constante in het
geheel en is ook aanwezig in het
metrostation. Het kleurenpalet werd beperkt
gehouden en is gerelateerd aan de
omgeving.

De boomzones zijn een ideaal voorwendsel
voor het creëren van nieuwe zitplaatsen. De
beplantingen aan de rand van de STRIP
creëren een aangename voetgangersruimte,
gescheiden van het verkeer. De
straatverlichting en rioolgoten passen bij
het design van het voetpad. Het eenvoudige
en hedendaagse stadsmeubilair creëert een
lineaire compositie, waarvan de elegantie
wordt onderbroken door het design van de
vuilnisbakken: ze zijn overvol en te klein om
de officiële vuilniszakken te verbergen.

http://vademecum.studionr.be/wp-content/uploads/2016/12/rogier-esthetique.jpg
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Referenties

© Stanton William

King’s Cross Square

Plaats: London
Ontwerper: Stanton
Williams
Opdrachtgever: Network
rail
Realisatie: 2013

Deze referentie werd
geselecteerd voor de ambitie
delen

Meer weten

© AFP

La place de l’homme de
fer

Plaats: Strasbourg
Ontwerper: Guy Clapot
Realisatie: 1996

Deze referentie werd
geselecteerd voor de ambitie
netwerk

© Rubendene

Metropol Parasol

Plaats: Seville
Ontwerper: J. Mayer H +
Arup
Opdrachtgever:
Ayuntamiento de Sevilla
und SACYR
Realisatie: 2011

Deze referentie werd
geselecteerd voor de ambitie
delen

Meer weten

© Gottlieb Paludan architects

Nørreport Station

Plaats: Copenhague
Ontwerper: Gottlieb
Paludan architects
Opdrachtgever:
Banedanmark, DSB,
Copenhagen Local Authority
Realisatie: 2015

Deze referentie werd voor de
ambities gekozen economie
en esthetiek

Meer weten

© Latz + Partners

Place Flagey

Plaats: Bruxelles
Ontwerper: Latz + Partners
Opdrachtgever: Ministère
de la Région de Bruxelles
Capitale, MRBC-AED-Dir des
Voiries
Realisatie: 2011

Deze referentie werd voor de
ambities gekozen delen en
proces

Meer weten

https://www.stantonwilliams.com/projects/kings-cross-square/
http://vademecum.studionr.be/nl/delen
https://www.stantonwilliams.com/projects/kings-cross-square/
http://vademecum.studionr.be/nl/netwerk
http://www.jmayerh.de/19-0-metropol-parasol.html
http://vademecum.studionr.be/nl/delen
http://www.jmayerh.de/19-0-metropol-parasol.html
http://gottliebpaludan.com/en/project/n-rreport-station-copenhagen
http://vademecum.studionr.be/nl/economie-nl
http://vademecum.studionr.be/nl/esthetiek
http://gottliebpaludan.com/en/project/n-rreport-station-copenhagen
http://www.latzundpartner.de/fr/projekte/urbane-transformation/place-flagey-brussel-be/
http://vademecum.studionr.be/nl/delen
http://vademecum.studionr.be/nl/proces
http://www.latzundpartner.de/fr/projekte/urbane-transformation/place-flagey-brussel-be/
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Synthese

Proces

Via een aanbesteding een multidisciplinair team aanstellen om een ambitieus project te realiseren

Proces - 1.1
Proces - 1.3

Bewoners, handelaars en voorbijgangers bij het project betrekken

Proces - 1.2

De perimeter verruimen om het autoverkeer en de intermodale verbindingen te reorganiseren

Proces - 1.3

Het ambitieuze concept behouden ondanks de moeilijkheden in de loop van het project

Proces - 1.3

Verbeterpunt(en)

Het beheer van het project en de samenwerking tussen de partners optimaliseren

Proces - 1.1
Proces - 1.3

De monitoring van planning en budget optimaliseren

Proces - 1.3

Economie

Een flexibele ruimte bieden waarin verschillende evenementen kunnen plaatsvinden

Economie - 2.2

Ervoor zorgen dat de taxi’s een vlotte toegang hebben tot de hotels

Economie - 2.2

De centrale ruimte van het plein activeren door in de sokkel van de luifel een horecafunctie te integreren

Economie - 2.2

De ruimtes op de gelijkvloerse verdiepingen reactiveren

Economie - 2.2

http://vademecum.studionr.be/nl/ambition/1-1/
http://vademecum.studionr.be/nl/ambition/1-3/
http://vademecum.studionr.be/nl/ambition/1-2/
http://vademecum.studionr.be/nl/ambition/1-3/
http://vademecum.studionr.be/nl/ambition/1-3/
http://vademecum.studionr.be/nl/ambition/1-1/
http://vademecum.studionr.be/nl/ambition/1-3/
http://vademecum.studionr.be/nl/ambition/1-3/
http://vademecum.studionr.be/wp-content/uploads/2016/12/rogier-synthese-1-1024x259.jpg
http://vademecum.studionr.be/nl/ambition/2-2/
http://vademecum.studionr.be/nl/ambition/2-2/
http://vademecum.studionr.be/nl/ambition/2-2/
http://vademecum.studionr.be/nl/ambition/2-2/


Toepassingen - 114

Verbeterpunt(en)

De uitvoeringskosten beter evalueren en het financiële beheer optimaliseren

Economie - 2.1

Netwerk

Een ambitieus plein creëren, als herkenningspunt en toegangspoort tot het stadscentrum

Netwerk - 3.1

Een verbinding realiseren tussen de verschillende functies en vervoerswijzen

Netwerk - 3.2

De voetgangersverbindingen naar de naburige polen bevorderen

Netwerk - 3.3

De visies opgenomen in het masterplan Kruidtuin integreren en anticiperen op de mogelijke toekomstige
ontwikkelingen zoals de creatie van een wandelas van de Kruidtuin tot aan het kanaal

Netwerk - 3.3
Netwerk - 3.4

Het metrostation behandelen als integraal deel van het plein door een verticale verbinding en een natuurlijke
lichtinval in de ondergrondse ruimte te voorzien

Netwerk - 3.5

Het delen

De bovengrondse parkeerplaatsen afschaffen om het voetpad te verbreden

Het delen - 4.1
Het delen - 4.2

De auto's op het plein verwijderen en voorrang geven aan de circulatie van voetgangers, openbaar vervoer en
taxi's

Het delen - 4.2

http://vademecum.studionr.be/nl/ambition/2-1/
http://vademecum.studionr.be/wp-content/uploads/2016/12/rogier-synthese-2-1024x234.jpg
http://vademecum.studionr.be/nl/ambition/3-1/
http://vademecum.studionr.be/nl/ambition/3-2/
http://vademecum.studionr.be/nl/ambition/3-3/
http://vademecum.studionr.be/nl/ambition/3-3/
http://vademecum.studionr.be/nl/ambition/3-4/
http://vademecum.studionr.be/nl/ambition/3-5/
http://vademecum.studionr.be/wp-content/uploads/2016/12/rogier-synthese-3-1024x237.jpg
http://vademecum.studionr.be/nl/ambition/4-1/
http://vademecum.studionr.be/nl/ambition/4-2/
http://vademecum.studionr.be/nl/ambition/4-2/
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De fietspaden beveiligen en afzonderen

Het delen - 4.2

Het switchen tussen vervoerswijzen vergemakkelijken door een vlotte overgang tussen de boven- en
ondergrondse ruimten te garanderen

Het delen - 4.3

De gebouwen die aan het plein grenzen, opnieuw met de openbare ruimte verbinden door de hoogteverschillen
te elimineren

Het delen - 4.4

De ruimtes op de gelijkvloerse verdiepingen reactiveren

Het delen - 4.4

Op de zonnigste zone een ruimte voor ontmoeting en rust creëren

Het delen - 4.7

Het gemotoriseerde verkeer scheiden van dat van de voetgangers door beplante zones in te richten

Het delen - 4.7

Verbeterpunt(en)

Het delen - Anticiperen op de behoeften aan flexibele uitrustingen voor de installatie van terrassen op het
plein

Ecosysteem

Van zodra het mogelijk is, bomen planten in volle grond, niet in bakken

Ecosysteem - 5.1

De beplantingen aanpassen aan de omgeving en het gebruik

Ecosysteem - 5.1

Waterinfiltratie in de plantenbeddingen mogelijk maken

Ecosysteem - 5.2

Gebruikmaken van kwaliteitsvolle en onderhoudsvriendelijke materialen

Ecosysteem - 5.3
Ecosysteem - 5.4

http://vademecum.studionr.be/nl/ambition/4-2/
http://vademecum.studionr.be/nl/ambition/4-3/
http://vademecum.studionr.be/nl/ambition/4-4/
http://vademecum.studionr.be/nl/ambition/4-4/
http://vademecum.studionr.be/nl/ambition/4-7/
http://vademecum.studionr.be/nl/ambition/4-7/
http://vademecum.studionr.be/nl/application/rogierplein/
http://vademecum.studionr.be/nl/application/rogierplein/
http://vademecum.studionr.be/wp-content/uploads/2016/12/rogier-synthese-4-1024x282.jpg
http://vademecum.studionr.be/nl/ambition/5-1/
http://vademecum.studionr.be/nl/ambition/5-1/
http://vademecum.studionr.be/nl/ambition/5-2/
http://vademecum.studionr.be/nl/ambition/5-3/
http://vademecum.studionr.be/nl/ambition/5-4/
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In de zone die het meest blootgesteld is aan de zon en het minst aan de wind, een ruimte voor ontmoeting en
rust creëren

Ecosysteem - 5.6

De intermodale verbindingen vergemakkelijken

Ecosysteem - 5.7

Verbeterpunt(en)

Rekening houden met de natuurlijke habitats (vogels) die voor de herinrichting aanwezig waren op het plein

Ecosysteem - 5.3

Het volume van de vuilnisbakken aanpassen aan de gebruiksintensiteit van het plein

Ecosysteem - 5.5

Esthetiek

Het plein een nieuwe identiteit geven door er een sterk herkenningspunt te creëren

Esthetiek - 6.1

Stadsmeubilair ontwerpen dat coherent is met de grondbedekking

Esthetiek - 6.2

Een beperkt palet van kleuren en materialen hanteren

Esthetiek - 6.2

Esthetiek - Een waterelement integreren naargelang de realiteit van het terrein

http://vademecum.studionr.be/nl/ambition/5-6/
http://vademecum.studionr.be/nl/ambition/5-7/
http://vademecum.studionr.be/nl/ambition/5-3/
http://vademecum.studionr.be/nl/ambition/5-5/
http://vademecum.studionr.be/wp-content/uploads/2016/12/rogier-synthese-5-1024x421.jpg
http://vademecum.studionr.be/nl/ambition/6-1/
http://vademecum.studionr.be/nl/ambition/6-2/
http://vademecum.studionr.be/nl/ambition/6-2/
http://vademecum.studionr.be/nl/application/rogierplein/
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http://vademecum.studionr.be/wp-content/uploads/2016/12/rogier-synthese-6-1024x237.jpg
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Toepassingen >

Park L28

Plaats: Sint-Jans-Molenbeek
GPS: 50.871671, 4.341765
Jaar: 2013-2014 (uitvoering)
Oppervlakte: 2,5 ha
Stedelijk weefsel: Restant van infrastructuur
Ontwerper: Grontmij (nu SWECO) - Esher
Aannemer: De Dender nv
Bouwheer: Beliris, FOD Mobiliteit & Vervoer
Bedrag van de werken: 4.356.000 euro

Andere

Gemeenteli
jke schaal

Fiets plus

Stappen

In 2004 was de site van het park L28,
gelegen langs de oude spoorweg 28, een
braakliggend terrein in de stad, een restant
van een spoorweginfrastructuur. Vroeger
verbond deze lijn de oude magazijnen en het
station van Tour & Taxis met het
spoorwegnet.
Sinds de activiteiten op de site van Tour &
Taxis werden stopgezet, lag het terrein van
de lijn 28 er verlaten bij. De verontreiniging
van de site vormde immers geen stimulans
om haar opnieuw in gebruik te nemen.

http://vademecum.studionr.be/wp-content/uploads/2017/03/l28-contexte.jpg
http://vademecum.studionr.be/wp-content/uploads/2016/12/l28-situation.jpg
http://vademecum.studionr.be/wp-content/uploads/2017/03/l28-situation-debut-plan.jpg
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In 2015 werd deze tussenruimte gesaneerd.
Ze werd tegelijk een park en een groene
verbinding voor de actieve modi. Het park
bevat gevarieerde speelzones,
sportterreinen en ruimtes om te
ontspannen. Het verbindt de metrohalte
Belgica met de metrohalte Pannenhuis en
de speelzone Dubrucq met het park
Parckfarm, dat in het kader van het festival
Parckdesign in 2014 werd ingericht.
In de toekomst zal dit park deel uitmaken
van de algemene groene structuur die de
metrohaltes Belgica en Bockstael zal
verbinden met de site van Tour & Taxis en
verder tot aan het kanaal. Deze groene
corridor is vandaag al gedeeltelijk
uitgevoerd en staat onder leiding van
verschillende bouwheren. De werken
verlopen in verschillende fases en zal op
termijn ook de groene ruggengraat van de
nieuwe vastgoedontwikkelingen op de Tour
& Taxis-site worden.

http://vademecum.studionr.be/wp-content/uploads/2016/12/l28-situation-debut.jpg
http://vademecum.studionr.be/wp-content/uploads/2016/12/l28-situation-fin.jpg
http://vademecum.studionr.be/wp-content/uploads/2017/03/l28-situation-fin-plan.jpg
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Tijdslijn

 

1930-2012
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2015
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http://vademecum.studionr.be/wp-content/uploads/2016/12/l28-tl-1930-35-air.jpg
http://vademecum.studionr.be/wp-content/uploads/2016/12/l28-tl-1971-air.jpg
http://vademecum.studionr.be/wp-content/uploads/2016/12/l28-tl-1996-air.jpg
http://vademecum.studionr.be/wp-content/uploads/2016/12/l28-tl-2012-air.jpg
http://vademecum.studionr.be/wp-content/uploads/2016/12/l28-tl-2015-air.jpg
http://vademecum.studionr.be/wp-content/uploads/2016/12/l28-tl-2015.jpg
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Proces: De ruimte verenigen, ondanks een opeenvolging van
projecten

Het project park L28 vindt zijn oorsprong in
het wijkcontract Schelde-Maas en is
gerelateerd aan de speelzone Dubrucq. In dit
kader werden er in 2005
haalbaarheidsstudies uitgevoerd. De tijd die
nodig was voor het verwerven van het
terrein langsheen de sporen en het saneren
ervan, leidde tot een vertraagde aanvang
van het eigenlijke project en een
discrepantie met het project voor speelzone
Dubrucq dat binnen de duur van het
wijkcontract (2004-2008) werd voltooid.

Momenteel is de speelzone een
gemeentelijke ruimte, terwijl het park
eigendom van het gewest is.

Het masterplan van de hefboomzone ‘Tour
& Taxis’ is van latere datum dan het
wijkcontract. Het bevat de conclusies van de
haalbaarheidsstudies. Park L28 kadert ook
in de totaalvisie van een groot regionaal
park langsheen de oude spoorweglijn en
doorheen de site van Tour & Taxis. Deze
groene long wordt geleidelijk gerealiseerd
door verschillende bouwheren. Binnen de
verschillende projecten wordt er gestreefd
naar synergieën tussen de bouwheren.
Ondanks de bereidheid tot een grondig
participatieproces, werd er uiteindelijk
slechts een beknopt overleg gepleegd voor
L28; in tegenstelling tot de participatieve
dynamieken die op gang kwamen voor de
andere delen van het park. Het overleg
beperkte zich tot een avond met de
bewoners, tijdens welke de plannen en de
maquette werden voorgesteld en besproken.

De planning en het budget voor de
inrichting werden gerespecteerd via een
strikte monitoring van de werkzaamheden.

Formele kader Informele kader

Parallelle processen
van de andere

projecten van het
grote regionale park

Situatie 2011
Masterplan Tour

& Taxis en REVER
project

Vervuilde en verlaten
ruimte

Voorontwerp
Mogelijke synergieën
met andere projecten

in de buurt

Discussies op
basis van plannen

en maquettes

Definitief project

Bouwaanvraag Presentatie van het
project

Inrichting 2015
Bodemsanering
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Economie: Een restruimte ontwikkelen tot groene ruimte

Hoewel de ontwikkeling van de economische
activiteiten niet de belangrijkste
doelstelling van dit project was, geeft het
herstel van een braakliggend terrein
impliciet nieuwe mogelijkheden en een
toegevoegde waarde aan de wijk. In dit geval
wordt niet alleen de levenskwaliteit van de
bewoners verbeterd, maar heeft de creatie
van een grote groene openbare ruimte in
combinatie met de nieuwe
vastgoedontwikkelingen van Tour & Taxis
een gunstige invloed op de economische
waarde van de investeringen en terreinen,
en dus op de uitgebreide totaalkost van het
project. De aanleg van het park kan op
termijn ook de waarde van het vastgoed in
de bestaande wijk beïnvloeden en het
gentrificatie-effect in de hand werken, met
de gewenste en ongewenste effecten
vandien.

Park L28 maakte het mogelijk om plaatsen
met een reëel ontwikkelingspotentieel te
verbinden: de omgeving van de metrohaltes
Belgica en Pannenhuis, de Tour & Taxis-site,
en het noordelijke deel van de Jean
Dubrucqlaan. Het kinderdagverblijf is sterk
verbonden met het park en heeft een
rechtstreekse toegang tot de speelzone
Dubrucq.

Er wordt rekening gehouden met de
beheers- en onderhoudskosten door de
klemtoon te leggen op de eenvoud en
robuustheid van de materialen, de
beplantingen en het ontwerp in het
algemeen.

Er wordt momenteel geen economische
functie, zoals een horeca-activiteit, gepland.
Toch zou dit een nuttige onthaalruimte
kunnen vormen, bijvoorbeeld voor de ouders
die hun kinderen in het oog houden.

http://vademecum.studionr.be/wp-content/uploads/2016/12/l28-economie.jpg
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Netwerk: Het park kaderen in de totaalvisie van een groene long

Het Park van Lijn 28 creëert een nieuwe
verbinding voor de actieve modi tussen de
metrohaltes Belgica, Pannenhuis en het
RER-station Tour & Taxis. Dit parcours sluit
aan op de gewestelijke fietsroutes, en dit
zowel op de bestaande (naar metrostation
Ribeaucourt en langsheen het kanaal) als op
de geplande (naar Weststation, in
Schaarbeek en Jette).

De toegangen tot het park, onder andere de
trap naar de metrohalte Belgica, zijn
geïntegreerd in de publieke ruimte van het
park.

Park L28 versterkt het bestaande groene
netwerk en kadert in een totaalvisie om het
kanaal via groene ruimtes te verbinden met
het station Bockstael. Dit grote park vormt
de ruggengraat van de nieuwe wijk die zich
rond Tour & Taxis aan het ontwikkelen is.

http://vademecum.studionr.be/wp-content/uploads/2017/03/l28-maillage_plan.jpg
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Het delen: Een park opvatten als stedelijke weg en
recreatieruimte

Het park ondersteunt een divers gebruik en
een veelheid aan gebruikers. Het is een
groene en aangename verbinding voor
voetgangers en fietsers tussen twee 
openbaar vervoersknooppunten, maar het is
eveneens een plaats voor ontspanning en
ontmoeting. Zo zijn er  speelzones en
sportterreinen voor het jonge publiek van 2
tot 18 jaar aanwezig.

Middenin het park bevindt zich een
parkwachtershuis met openbare toiletten.
Het zorgt voor een sociale controle, die
wordt versterkt door het doorgaande
voetgangers- en fietsverkeer, de
aanwezigheid van het kinderdagverblijf en
het zicht vanuit de omliggende huizen.

Het park is toegankelijk voor PVM’s door de
installatie van een systeem van hellingen
evenwijdig aan de trap.

http://vademecum.studionr.be/wp-content/uploads/2016/12/l28-partage.jpg
http://vademecum.studionr.be/wp-content/uploads/2016/12/l28-maillage_vert.jpg
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Ecosysteem: De Duurzaamheid van het park en de gebouwen erin
bevorderen

De creatie van een nieuwe groene ruimte
versterkt het gewestelijke groene netwerk.

Er werd aandacht besteed aan de
duurzaamheid van het project, onder meer
bij de keuze van de materialen. Zo werd er
slecht beperkt gebruik gemaakt van
ondoordringbare materialen en langsheen
de paden werden drainageblokken van zand
geplaatst om de waterinfiltratie te
verzekeren.

Het parkwachtershuis voldoet aan de
vereisten van een passiefconstructie en
beschikt over een groendak en een
regenwatertank.

De bodemsanering verbeterde de kwaliteit
van het ecosysteem.

Er werd een basisstructuur van
beplantingen aangebracht, die zich in de
komende jaren moet ontwikkelen.

Er wordt een gedifferentieerd beheer en een
aangepaste manier van maaien toegepast.
Hierdoor worden de invasieve soorten
uitgeroeid en de ontwikkeling en de
diversifiëring van de voor de site geschikte
soorten bevorderd

http://vademecum.studionr.be/wp-content/uploads/2016/12/l28-ecosysteme.jpg
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Esthetiek: Gevarieerde sferen in een geheel uitdenken

Het herstel van dit braakliggend terrein in
de stad had een positieve impact op het
leefkader van de volledige wijk. De inrichting
van het park is eenvoudig en functioneel en
bevat een geïntegreerde en sobere
verlichting en straatmeubilair. De
verschillende sferen markeren de
ruimtelijke sequenties van het park.

Toch creëert de inrichting een
eenvormigheid voor het hele park. De visuele
link met spoorweglijn 28, alsook het uitzicht
op het oude gemeentehuis van Laken bleven
bewaard. De zichtbaarheid van de spoorweg
vanuit het park en bepaalde speeltuigen in
‘ruw’ hout verwijzen naar de oorspronkelijke
spoorwegfunctie van de site.

Toch vallen er vandaag enkele
vandalendaden te betreuren.

http://vademecum.studionr.be/wp-content/uploads/2016/12/l28-esthetique_01.jpg
http://vademecum.studionr.be/wp-content/uploads/2016/12/l28-esthetique_02.jpg
http://vademecum.studionr.be/wp-content/uploads/2016/12/l28-esthetique_03.jpg
http://vademecum.studionr.be/wp-content/uploads/2016/12/l28-esthetique_10.jpg
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Referenties

© Suède 36

Parc Bonnevie

Plaats: Bruxelles
Ontwerper: Suède 36
Opdrachtgever: Bruxelles-
Environnement
Realisatie: 2011

Deze referentie werd
geselecteerd voor de ambitie
proces

Meer weten

© Alive Architecture

Parckfarm

Plaats: Bruxelles
Ontwerper: Alive
Architecture & Taktyk
(curateurs)
Opdrachtgever: Bruxelles
Environnement
Realisatie: 2014

Deze referentie werd voor de
ambities gekozen economie
en proces

Meer weten

© Artgineering

Park Belle Vue

Plaats: Louvain
Ontwerper: Artgineering
Opdrachtgever: Ville de
Louvain
Realisatie: 2017

Deze referentie werd voor de
ambities gekozen netwerk en
delen

Meer weten

© www.campusspoornoord.be

Park Spoor Noord

Plaats: Anvers
Ontwerper: ecchi-Viganò,
ARA
Opdrachtgever: Ville
d'Anvers
Realisatie: 2009

Deze referentie werd voor de
ambities gekozen
ecosysteem, netwerk, delen
en proces

Meer weten

© Michiel de Cleene

Park System

Plaats: Bruxelles
Ontwerper: MS-A
Opdrachtgever: Commune
d'Ixelles - Contrat de
quartier Sceptre
Realisatie: 2013

Deze referentie werd
geselecteerd voor de ambitie
ecosysteem

Meer weten

© w110.bcn.cat

Superkilen

Plaats: Copenhague
Ontwerper: Big
Opdrachtgever: Ville de
Copenhague
Realisatie: 2013

Deze referentie werd voor de
ambities gekozen netwerk en
delen

Meer weten

http://www.suede36.be/en/node/1
http://vademecum.studionr.be/nl/proces
http://www.suede36.be/en/node/1
http://www.alivearchitecture.eu/index.php?/urban-margins/2014-parckfarm---farmparck/ http://www.taktyk.net/projects/parckdesign
http://vademecum.studionr.be/nl/economie-nl
http://vademecum.studionr.be/nl/proces
http://www.alivearchitecture.eu/index.php?/urban-margins/2014-parckfarm---farmparck/ http://www.taktyk.net/projects/parckdesign
http://artgineering.eu/park-belle-vue/
http://vademecum.studionr.be/nl/netwerk
http://vademecum.studionr.be/nl/delen
http://artgineering.eu/park-belle-vue/
http://www.secchi-vigano.eu/atS03/at%20S03_park%20spoor%20noord.html
http://vademecum.studionr.be/nl/ecosysteem
http://vademecum.studionr.be/nl/netwerk
http://vademecum.studionr.be/nl/delen
http://vademecum.studionr.be/nl/proces
http://www.secchi-vigano.eu/atS03/at%20S03_park%20spoor%20noord.html
http://www.ms-a.be/les-projets
http://vademecum.studionr.be/nl/ecosysteem
http://www.ms-a.be/les-projets
https://big.dk/#projects-suk
http://vademecum.studionr.be/nl/netwerk
http://vademecum.studionr.be/nl/delen
https://big.dk/#projects-suk
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Synthese

Proces

Het project voorstellen aan de inwoners

Proces - 1.2

Het project integreren in het masterplan Tour & Taxis en de visie van een groot regionaal park

Proces - 1.3

Een groene long in meerdere fases creëren

Proces - 1.3

Het project minutieus monitoren om de planning en het budget te respecteren

Proces - 1.3

Verbeterpunt(en)

Een grondiger participatieproces organiseren

Proces - 1.2

Economie

De onderhouds- en beheerskosten beperken door aan te dringen op eenvoud en robuustheid van het design

Economie - 2.1

De bestaande en potentiële plaatsen van economische ontwikkeling verbinden

Economie - 2.2

Verbeterpunt(en)

De mogelijke economische ontwikkelingen (kleine horeca) in het park onderzoeken

Economie - 2.2

http://vademecum.studionr.be/nl/ambition/1-2/
http://vademecum.studionr.be/nl/ambition/1-3/
http://vademecum.studionr.be/nl/ambition/1-3/
http://vademecum.studionr.be/nl/ambition/1-3/
http://vademecum.studionr.be/nl/ambition/1-2/
http://vademecum.studionr.be/wp-content/uploads/2016/12/l28-synthese-1-1024x284.jpg
http://vademecum.studionr.be/nl/ambition/2-1/
http://vademecum.studionr.be/nl/ambition/2-2/
http://vademecum.studionr.be/nl/ambition/2-2/
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Netwerk

Het project kaderen in een totaalvisie om een bredere groene long te creëren

Netwerk - 3.1

De aansluiting met de gewestelijke fietsroutes verzekeren

Netwerk - 3.2

Een nieuwe groene openbare ruimte, geïntegreerd in het groene netwerk, creëren in een wijk met een tekort aan
voorzieningen

Netwerk - 3.2

Netwerk - 3.3 Een verbinding voor actieve mobiliteit creëren tussen de multimodale knooppunten Belgica en
Pannenhuis

Netwerk - 3.4 Een goed gedefinieerde en coherente relatie creëren met de nieuwe en toekomstige
ontwikkelingen
Netwerk - onder meer op de site van Tour & Taxis en langsheen de metrosporen

De toegangstrap opnemen als integraal deel van de openbare ruimte

http://vademecum.studionr.be/wp-content/uploads/2016/12/l28-synthese-2-1024x899.jpg
http://vademecum.studionr.be/nl/ambition/3-1/
http://vademecum.studionr.be/nl/ambition/3-2/
http://vademecum.studionr.be/nl/ambition/3-2/
http://vademecum.studionr.be/nl/application/park-l28/
http://vademecum.studionr.be/nl/application/park-l28/
http://vademecum.studionr.be/nl/application/park-l28/
http://vademecum.studionr.be/nl/application/park-l28/
http://vademecum.studionr.be/nl/application/park-l28/
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Netwerk - 3.5

Het delen

Een aangename weg voor de actieve vervoerswijzen creëren tussen de twee multimodale knooppunten

Het delen - 4.1
Het delen - 4.2

Het park toegankelijk maken voor PVM's door er een systeem van hellingen in te integreren

Het delen - 4.2

Speel- en sportzones voor alle leeftijden creëren

Het delen - 4.1
Het delen - 4.6

Ecosysteem

Ecosysteem - Het gewestelijke groene netwerk versterken (5.1)

Een systeem van drainageblokken installeren

Ecosysteem - 5.2

In de loop der jaren de biodiversiteit ontwikkelen

Ecosysteem - 5.1
Ecosysteem - 5.6

Duurzame materialen gebruiken

Ecosysteem - 5.3

http://vademecum.studionr.be/nl/ambition/3-5/
http://vademecum.studionr.be/wp-content/uploads/2016/12/l28-synthese-3-1024x237.jpg
http://vademecum.studionr.be/nl/ambition/4-1/
http://vademecum.studionr.be/nl/ambition/4-2/
http://vademecum.studionr.be/nl/ambition/4-2/
http://vademecum.studionr.be/nl/ambition/4-1/
http://vademecum.studionr.be/nl/ambition/4-6/
http://vademecum.studionr.be/wp-content/uploads/2016/12/l28-synthese-4-1024x412.jpg
http://vademecum.studionr.be/nl/application/park-l28/
http://vademecum.studionr.be/nl/ambition/5-2/
http://vademecum.studionr.be/nl/ambition/5-1/
http://vademecum.studionr.be/nl/ambition/5-6/
http://vademecum.studionr.be/nl/ambition/5-3/
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Een parkwachtershuis bouwen volgens het passiefprincipe

Ecosysteem - 5.3
Ecosysteem - 5.4

De invasieve soorten uitroeien via een aangepaste manier van maaien

Ecosysteem - 5.4

Waterinfiltratie mogelijk maken door gebruik te maken van doordringbare materialen

Ecosysteem - 5.3
Ecosysteem - 5.6

De actieve vervoerswijzen stimuleren via een comfortabele inrichting

Ecosysteem - 5.7

Verbeterpunt(en)

De inwoners betrekken bij de milieuverantwoordelijke initiatieven verbonden aan deze ruimte

Ecosysteem - 5.5

Esthetiek

De uitzichten behouden

Esthetiek - 6.1

Eenvoudige en functionele materialen gebruiken

Esthetiek - 6.2

Verschillende sferen geven aan de ruimten en daarbij toch een eenheid behouden

Esthetiek - 6.2

Een infrastructuurrestant omvormen tot een nieuwe publieke ruimte

Esthetiek - 6.3

In de speelruimtes verwijzen naar de oorspronkelijke spoorwegaanwending

Esthetiek - 6.3

Een visuele link behouden met de spoorweg

Esthetiek - 6.3
Esthetiek - 6.5

http://vademecum.studionr.be/nl/ambition/5-3/
http://vademecum.studionr.be/nl/ambition/5-4/
http://vademecum.studionr.be/nl/ambition/5-4/
http://vademecum.studionr.be/nl/ambition/5-3/
http://vademecum.studionr.be/nl/ambition/5-6/
http://vademecum.studionr.be/nl/ambition/5-7/
http://vademecum.studionr.be/nl/ambition/5-5/
http://vademecum.studionr.be/wp-content/uploads/2016/12/l28-synthese-5-1024x239.jpg
http://vademecum.studionr.be/nl/ambition/6-1/
http://vademecum.studionr.be/nl/ambition/6-2/
http://vademecum.studionr.be/nl/ambition/6-2/
http://vademecum.studionr.be/nl/ambition/6-3/
http://vademecum.studionr.be/nl/ambition/6-3/
http://vademecum.studionr.be/nl/ambition/6-3/
http://vademecum.studionr.be/nl/ambition/6-5/
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http://vademecum.studionr.be/wp-content/uploads/2016/12/l28-synthese-6-1024x240.jpg
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Toepassingen >

Zennepark

Plaats: Schaarbeek, Brussel
GPS: 50.86904 4.361336
Jaar: 2011-2016
Oppervlakte: 1,6 strekkende km
Stedelijk weefsel: Groene verbinding binnen een woonblok
Ontwerper: La Compagnie du Paysage, InfraServices (WOW), Agence ON
(Lichtontwerp), Cabinet Gerphau (Stedelijke sociologie), HSP (Juristen),
Montois Partners (Architecten), Carve (Speeltuigen
Aannemer: De Dender
Bouwheer: Brussels Instituut voor Milieubeheer (BIM)
Bedrag van de werken: 6.500.000 euro

Andere

Gemeenteli
jke schaal

Fiets

Stappen

In 2010 onderscheidde het spoor van de
oude Zennebedding zich in het stedelijk
weefsel. Dit gebied vormde een doorlopende
strook binnen een huizenblok, dat grenst
aan de tuinen en koeren van de gebouwen.
Deze site werd al eens ingericht als park,
maar werd in de jaren tachtig gesloten.
Sinds toen lag ze er verwaarloosd bij. De
zone dookruist de gemeentes Schaarbeek
en Brussel.

http://vademecum.studionr.be/wp-content/uploads/2017/03/senne-contexte-plan.jpg
http://vademecum.studionr.be/wp-content/uploads/2016/12/senne-localisation.jpg
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In 2016 werd de Zennebedding een
kwalitatief hoogstaande publieke ruimte. De
bodem werd gesaneerd en het volledige
potentieel van de plaats werd benut om een
lineair park te creëren met een veelheid aan
functies. Zo werd deze zone niet enkel een
weg voor de actieve modi maar ook een plek
om te wandelen en te ontmoeten.

http://vademecum.studionr.be/wp-content/uploads/2016/12/senne-situation-debut.jpg
http://vademecum.studionr.be/wp-content/uploads/2016/12/senne-situation-debut-plan.jpg
http://vademecum.studionr.be/wp-content/uploads/2016/12/senne-situation-fin.jpg
http://vademecum.studionr.be/wp-content/uploads/2016/12/senne-situation-fin-plan.jpg
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Tijdslijn

 

1930-2012

 

1930-35

1952

1970

1971

2016

2015

2016

http://vademecum.studionr.be/wp-content/uploads/2016/12/senne-tl-1930-35-air.jpg
http://vademecum.studionr.be/wp-content/uploads/2016/12/senne-tl-1952-air.jpg
http://vademecum.studionr.be/wp-content/uploads/2016/12/senne-tl-1970-air.jpg
http://vademecum.studionr.be/wp-content/uploads/2016/12/senne-tl-1971-air.jpg
http://vademecum.studionr.be/wp-content/uploads/2016/12/senne-tl-2015-air.jpg
http://vademecum.studionr.be/wp-content/uploads/2016/12/senne-tl-2016-1.jpg


Toepassingen - 136

Proces: Elke fase evalueren om de volgende te verbeteren

De inrichting van het Zennepark kaderde in
het duurzaam wijkcontract Masui, in het
leven geroepen door de stad Brussel. Het
ontwerp maakte het voorwerp uit van een
onderhandelingsprocedure met
bekendmaking. De socioloog die deel
uitmaakte van het ontwerpteam werkte een
participatietraject om de bewoners te
betrekken. Dit gebeurde onder de vorm van
openbare vergaderingen en overleg. Er werd
onder meer rekening gehouden met de
mening van de deelnemers bij het ontwerp
van de speeltuinen en sportterreinen. Er
werden, in samenwerking met de aannemer,
workshops voor de beplantingen
georganiseerd op de site met de leerlingen
van de scholen uit de buurt. Sommige
privatieve muren die aan het park grenzen
werden gerestaureerd.

Het park wordt ontwikkeld in drie fases,
waarvan de eerste afgesloten werd in 2016.
De twee volgende fases zijn momenteel
lopende. Ze houden rekening met de
evaluatie van de eerste fase om bepaalde
aspecten te verbeteren.

Formele kader Informele kader

Situatie 2006
Wijkcontract

Wijkcontract

Voorontwerp
Publieke vergadering

Architect, socioloog,
bewoners, ontwerper, andere

geïnteresseerden

Definitief project
Overleg

Bouwaanvraag

Inrichting 2016
Deel 1

Werken op de privatieve muren
Ateliers voor beplantingen

…
Deel 2
Deel 3
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Economie: De binnenkant van huizenblokken promoten als het
nieuwe gezicht van de stad

Het budget waarover de
landschapsarchitecten beschikten liet hen
toe de meest geschikte technieken en
materialen te kiezen voor de
duurzaamheidsdoelstellingen van het. Het
voorziene budget weerspiegelde de ambities
van het park en maakt het voor de
ontwerpers mogelijk om binnen hun budget
te blijven en de termijnen van de werken na
te leven.

De ontwikkeling van een nieuwe publieke
ruimte binnen een huizenblok bood ook de
kans om deze achterzijde van de stad op
een andere manier te bekijken.

Het park wil een ruimte voor zijn bewoners
zijn, waar ook bezoekers welkom zijn (die
onder meer worden aangetrokken door de
handelszaken in de wijk). De aanleg van het
park vergrootte de aantrekkelijkheid van de
wijk en creëerde nieuwe kansen voor
economische ontwikkeling in de buurt van
de ingangen en de pleintjes die werden
aangelegd op de kruispunten met de
openbare weg.

Het park wordt ’s nachts afgesloten om
inbraken en vandalisme tegen te gaan.

http://vademecum.studionr.be/wp-content/uploads/2016/12/senne-economie-1.jpg
http://vademecum.studionr.be/wp-content/uploads/2016/12/senne-economie-2.jpg
http://vademecum.studionr.be/wp-content/uploads/2016/12/senne-economie-3.jpg
http://vademecum.studionr.be/wp-content/uploads/2016/12/senne-economie-4.jpg
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Netwerk: De groene ruimtes doen aansluiten op lokaal en
gewestelijk vlak

Het Zennepark situeert zich binnen het
gewestelijke groene netwerk en creëert een
actieve mobiliteitscorridor die het
Gaucheretpark verbindt met het 21 juli-park.
Het staat in verbinding met de aan te leggen
gewestelijke fietsroutes (GFR), met name de
route tussen het paleis van Brussel en dat
van Laken en ringweg A, die het centrum van
Brussel-Stad, Sint-Joost, een deel van
Schaarbeek en de Europese wijk omvat. Het
Zennepark kadert ook binnen ‘het plan voor
de toegankelijkheid van de openbare weg en
de openbare ruimte’ (PAVE)

Daar waar de plek het toeliet, werd het park
verbreed om ontmoetingsplaatsen en
rustplekken te creëren. Op de kruispunten
met de openbare weg werden pleintjes
aangelegd. Het park vult zo het grote gebrek
aan groene en publieke ruimtes in deze
dense wijk op. De functies in het park
houden verband met de aangrenzende
functies, zo werden er een pedagogische
moestuin en een speeltuin voor de
basisschool aangelegd. Er werden ook
enkele toegangen tot private percelen
voorzien. Deze toegangen maken het park
geanimeerder en laten toe het ruimtelijk
netwerk te verruimen.

http://vademecum.studionr.be/wp-content/uploads/2017/03/senne-maillage-plan.jpg
http://vademecum.studionr.be/wp-content/uploads/2017/03/senne-maillage-verts.jpg
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Het delen: Het park hertekenen op basis van zijn verschillende
functies

Het park omvat vier soorten ruimtes: de
natuurlijke sequenties, de ludieke ruimtes,
de tuinpleinen en de gecultiveerde ruimtes.
Elke thematische ruimte kleedt zijn rol als
ontmoetingsplaats anders in, dit maakt een
variatie in gebruik en gebruikers mogelijk.
De betonnen loopbrug is aangenaam voor
fietsers en gemakkelijk toegankelijk voor
PBM.

http://vademecum.studionr.be/wp-content/uploads/2016/12/senne-partage_01.jpg
http://vademecum.studionr.be/wp-content/uploads/2016/12/senne-partage-02.jpg
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Ecosysteem: De stad verbeteren dankzij de biodiversiteit

Het Zennepark is een nieuwe schakel in het
gewestelijke groene netwerk. Enkele bomen,
waaronder één opmerkelijke, bleven
behouden, maar er werden er meerdere
gerooid om de biodiversiteit van de site te
verbeteren. De creatie van verschillende
natuurlijke milieus (droog en vochtig) werkt
eveneens gunstig voor de biodiversiteit. Er
werd een groot aantal verschillende
plantensoorten voorzien. De nadruk ligt op
lokale soorten, oa fruitbomen.

Het regenwater sijpelt langs beide kanten
van de weg in de groene ruimten en de
ondoorlatende zones werden beperkt. De
gedeeltelijke recuperatie van het regenwater
wordt gerecupereerd in een ingegraven tank
en laat toe om in droge periodes de groene
ruimtes te besproeien. Voor de materialen
werd er gekozen voor gecertificeerd
duurzaam hout en blauwe hardsteen (lokale
natuursteen).

Sommige bestaande boordstenen in blauwe
hardsteen konden hergebruikt worden. De
loopbrug is bestand tegen de voertuigen van
de onderhoudsdiensten, waardoor ze
efficient kunnen werken en dit bijgevolg
zorgt voor een gemakkelijk onderhoud van
de site.

Volkstuintjes zetten aan tot reflectie en
milieuverantwoordelijk gedrag

http://vademecum.studionr.be/wp-content/uploads/2016/12/senne-ecosysteme.jpg
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Esthetiek: Een eenvoudige en doorlopende loopbrug als
verbinding

De lineaire loopbrug die de verschillende
sequenties doorkruist verbindt heel het
park. Het is een heel eenvoudig element in
hout en beton, dat soms verbreed wordt voor
een rustruimte, een speelruimte, etc.

Er werden interventies voor de
aangrenzende muren voorgesteld en werden
eveneens gereinigd, herschilderd of zelfs
heropgebouwd. Er werden kunstwerken en
groene gevels geïntegreerd. Sommige
industriële gebouwen zijn goed zichtbaar
vanuit het park en creëren een bijzondere
sfeer, die aan de geschiedenis van de wijk
herinnert. In het derde stuk (dat nog niet
werd aangelegd) zullen de restanten van de
brug over de Zenne ook bewaard en
gevaloriseerd worden, als industrieel
patrimonium van de site.

De link met de geschiedenis van de Zenne
kreeg op deze site echter te weinig
aandacht.

De verschillende sequenties van het park
werden zo aangelegd om de integratie in het
weefsel te optimaliseren en de hinder voor
buurtbewoners te beperken. Zo werden de
ludieke delen met speeltuinen aangelegd
tegenover blinde muren en in minder
residentiële zones.

http://vademecum.studionr.be/wp-content/uploads/2016/12/senne-esthetique-4.jpg
http://vademecum.studionr.be/wp-content/uploads/2016/12/senne-esthetique-3.jpg
http://vademecum.studionr.be/wp-content/uploads/2016/12/senne-esthetique-1.jpg
http://vademecum.studionr.be/wp-content/uploads/2016/12/senne-esthetique-2.jpg
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Referenties

© Guilhem Vellut

Coulée verte René-
Dumont / Promenade
plantée

Plaats: Paris
Ontwerper: Jacques Vergely
et Philippe Mathieux
Realisatie: 1988

Deze referentie werd voor de
ambities gekozen netwerk en
delen

Meer weten

© Beyond My Ken

Highline

Plaats: New York
Ontwerper: Field
Operations, Diller Scofidio +
Renfro et Piet Oudolf
Opdrachtgever: City of New
York
Realisatie: 2009

Deze referentie werd voor de
ambities gekozen netwerk en
delen

Meer weten

© John Francis Collins

John Francis Collins Park

Plaats: Philadelphia
Ontwerper: John Francis
Collins
Realisatie: 1979

Deze referentie werd voor de
ambities gekozen netwerk en
delen

Meer weten

© Atelier le Balto

Le Jardin Sauvage

Plaats: Paris
Ontwerper: Atelier le Balto
Opdrachtgever: Palais de
Tokyo
Realisatie: 2002

Deze referentie werd
geselecteerd voor de ambitie
delen

© Suède 36

Parc Marconi

Plaats: Bruxelles
Ontwerper: Suède 36
Opdrachtgever: Commune
de Forest
Realisatie: 2014

Deze referentie werd voor de
ambities gekozen netwerk en
delen

Meer weten

© Michiel de Cleene

Parc Reine-Verte

Plaats: Bruxelles
Ontwerper: Erik Dhont
landscape architect, ARBR
Architecten, SCES
Engineering
Opdrachtgever: Commune
de Schaerbeek - Renovas
Realisatie: 2007

http://paris1900.lartnouveau.com/paris12/jardins/promenade_plantee.htm
http://vademecum.studionr.be/nl/netwerk
http://vademecum.studionr.be/nl/delen
http://paris1900.lartnouveau.com/paris12/jardins/promenade_plantee.htm
http://www.dsrny.com/projects/high-line-three
http://vademecum.studionr.be/nl/netwerk
http://vademecum.studionr.be/nl/delen
http://www.dsrny.com/projects/high-line-three
http://tclf.org/landscapes/john-f-collins-park
http://vademecum.studionr.be/nl/netwerk
http://vademecum.studionr.be/nl/delen
http://tclf.org/landscapes/john-f-collins-park
http://vademecum.studionr.be/nl/delen
http://www.suede36.be/fr/content/parc-marconi-%C3%A0-forest
http://vademecum.studionr.be/nl/netwerk
http://vademecum.studionr.be/nl/delen
http://www.suede36.be/fr/content/parc-marconi-%C3%A0-forest
http://www.erikdhont.com/Project_Detail.aspx?l2=type&l3=2&ProjectID=62
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Deze referentie werd voor de
ambities gekozen netwerk en
proces

Meer weten

http://vademecum.studionr.be/nl/netwerk
http://vademecum.studionr.be/nl/proces
http://www.erikdhont.com/Project_Detail.aspx?l2=type&l3=2&ProjectID=62
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Synthese

Proces

Gebruik maken van het duurzaam wijkcontract om een nieuw project op te starten

Proces - 1.3

Het programma van het park ontwikkelen binnen een participatieproces

Proces - 1.2

Beplantingsworkshops organiseren met de aannemer

Proces - 1.2

De inrichting faseren en lessen uit de vorige fases trekken

Proces - 1.3

Economie

Een budget voorzien dat overeenstemt met de duurzaamheidseisen en toelaat duurzame en kwalitatief
hoogstaande materialen te kiezen

Economie - 2.1

Mogelijkheden voor economische ontwikkeling bieden aan de ingangen en aan de kruispunten van het park

Economie - 2.2

Netwerk

Het gewestelijke groene netwerk uitbreiden

Netwerk - 3.2

http://vademecum.studionr.be/nl/ambition/1-3/
http://vademecum.studionr.be/nl/ambition/1-2/
http://vademecum.studionr.be/nl/ambition/1-2/
http://vademecum.studionr.be/nl/ambition/1-3/
http://vademecum.studionr.be/wp-content/uploads/2016/12/senne-synthese-1-1024x247.jpg
http://vademecum.studionr.be/nl/ambition/2-1/
http://vademecum.studionr.be/nl/ambition/2-2/
http://vademecum.studionr.be/wp-content/uploads/2016/12/senne-synthese-2-1024x318.jpg
http://vademecum.studionr.be/nl/ambition/3-2/
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Het park aansluiten op het structureel voetgangersnetwerk (PAVE) en de aan te leggen gewestelijke fietsroutes

Netwerk - 3.2
Netwerk - 3.3

Nieuwe doorgangen creëren in bepaalde gebouwen om het voetgangersnetwerk uit te breiden

Netwerk - 3.3

Relaties en synergieën creëren met de aangrenzende functies, bijvoorbeeld de moestuin en de speeltuin met de
school

Netwerk - 3.4

De groene en publieke ruimtes in deze wijk met een tekort aan voorzieningen met elkaar verbinden

Netwerk - 3.4

Het delen

Gedifferentieerde sequenties ontwikkelen, waarin gevarieerde en collectieve functies geïntegreerd worden

Het delen - 4.1
Het delen - 4.6

Een actieve mobiliteitscorridor creëren

Het delen - 4.2

Een loopbrug creëren die gemakkelijk toegankelijk is voor fietsers en PBM

Het delen - 4.2

De hinder voor de bewoners tijdens de openingsuren van het park beperken

Het delen - 4.7

Ecosysteem

Bijdragen aan de biodiversiteit van het groene netwerk door verschillende zones en milieus te creëren (droog
en vochtig)

http://vademecum.studionr.be/nl/ambition/3-2/
http://vademecum.studionr.be/nl/ambition/3-3/
http://vademecum.studionr.be/nl/ambition/3-3/
http://vademecum.studionr.be/nl/ambition/3-4/
http://vademecum.studionr.be/nl/ambition/3-4/
http://vademecum.studionr.be/wp-content/uploads/2016/12/senne-synthese-3-1024x236.jpg
http://vademecum.studionr.be/nl/ambition/4-1/
http://vademecum.studionr.be/nl/ambition/4-6/
http://vademecum.studionr.be/nl/ambition/4-2/
http://vademecum.studionr.be/nl/ambition/4-2/
http://vademecum.studionr.be/nl/ambition/4-7/
http://vademecum.studionr.be/wp-content/uploads/2016/12/senne-synthese-4-1024x270.jpg
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Ecosysteem - 5.1

Een nieuwe schakel in het groene netwerk creëren

Ecosysteem - 5.1

Het regenwater recupereren om de groene ruimten te kunnen besproeien tijdens droge periodes

Ecosysteem - 5.2

Ondoorlaatbare zones beperken

Ecosysteem - 5.2
Ecosysteem - 5.6

Lokale en regionale plantensoorten integreren

Ecosysteem - 5.3

Lokale, gecertificeerde en gerecupereerde materialen gebruiken

Ecosysteem - 5.3

Rekening houden met de onderhoudsvoertuigen

Ecosysteem - 5.4

Volkstuintjes en pedagogische moestuinen aanleggen

Ecosysteem - 5.6

Verbeterpunt(en)

Een verwijzing naar de Zenne creëren (waterparcours)

Ecosysteem - 5.2

Esthetiek

Een lineaire en eenvormige loopbrug aanleggen die zorgt voor een continuïteit op het parcours en verandert
naargelang het gebruik

Esthetiek - 6.1

http://vademecum.studionr.be/nl/ambition/5-1/
http://vademecum.studionr.be/nl/ambition/5-1/
http://vademecum.studionr.be/nl/ambition/5-2/
http://vademecum.studionr.be/nl/ambition/5-2/
http://vademecum.studionr.be/nl/ambition/5-6/
http://vademecum.studionr.be/nl/ambition/5-3/
http://vademecum.studionr.be/nl/ambition/5-3/
http://vademecum.studionr.be/nl/ambition/5-4/
http://vademecum.studionr.be/nl/ambition/5-6/
http://vademecum.studionr.be/nl/ambition/5-2/
http://vademecum.studionr.be/wp-content/uploads/2016/12/senne-synthese-5-1024x474.jpg
http://vademecum.studionr.be/nl/ambition/6-1/
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Esthetiek - 6.2

De sfeer van de aanpalende industriële gebouwen behouden

Esthetiek - 6.3

Blinde muren opwaarderen, bijvoorbeeld door artistieke interventies

Esthetiek - 6.3
Esthetiek - 6.6

http://vademecum.studionr.be/nl/ambition/6-2/
http://vademecum.studionr.be/nl/ambition/6-3/
http://vademecum.studionr.be/nl/ambition/6-3/
http://vademecum.studionr.be/nl/ambition/6-6/
http://vademecum.studionr.be/wp-content/uploads/2016/12/senne-synthese-6-1024x237.jpg
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Prospectie
De Brusselse voorbeelden die in deze Gids worden geïllustreerd, zijn
alle gelegen in de weefsels van de gevormde stad, namelijk de stad
die gegroeid is uit de verschillende opeenvolgende
verstedelijkingsfases op het einde van de negentiende eeuw en in het
begin van de twintigste eeuw.

Het gaat om voorbeelden die met het vocabularium van de
traditionele stad benoemd kunnen worden: lokale en gewestelijke
pleinen, boulevards, straten, enzovoort. Ze zijn kenmerkend voor
publieke ruimtes “in de stad”, omgeven door gebouwen of huizen en
dragen bij tot de definiëring en animatie ervan.

De voorbeelden werden gekozen omwille van hun voorbeeldig karakter op het vlak van
projectmanagement en de behaalde resultaten. Het zijn eveneens types van publieke ruimtes die
aanwezig zijn in de meeste Brusselse gemeentes. In deze zin bezitten ze een bepaalde voorbeeld- en
reproduceerbaarheidsdimensie.

Het is echter niet de bedoeling om de diversiteit van de types van Brusselse publieke ruimtes tot
deze voorbeelden te beperken. De auteurs van dit werk zijn er zich ten volle van bewust dat de
verstedelijking van Brussel in de loop van de twintigste eeuw heeft geleid tot de creatie van nieuwe
types, en, meer nog, tot nieuwe varianten en vormen van inrichting die eveneens blijk geven van de
omvang van hun potentieel.

Zo zijn er de voorbeelden van de Brusselse stadstuinen, de publieke ruimtes in de woonwijken van
de tweede kroon, de publieke ruimtes van de economische activiteitenpolen, en ruimer nog, de
publieke ruimtes van de woonensembles afkomstig uit het modernistische stedenbouw van de
jaren ’60 en ’70.

Sinds kort maakt de uitdaging de nieuwe wijken op oude braakliggende terreinen in de stad het ook
mogelijk om de inrichtingsparadigma’s van straten, pleinen, enzovoort te herzien en nieuwe
inrichtingen te bedenken door er vanaf hun ontwerp maatschappelijke -en milieubekommernissen
(waterbeheer, innoverend delen van openbare ruimten, enz.) in te integreren.

Toch denken we dat de goede praktijken voor deze categorieën ook buiten de grenzen van het
Brusselse grondgebied moeten worden gezocht.

Gezien zijn relatief kleine oppervlakte en de inrichtingsprioriteiten, zijn deze immers vooral gericht
op mobiliteit en stadsvernieuwingsbeleid, zijn de goede praktijken beperkt en het voorbeeldkarakter
van bepaalde inrichtingen kan in geen geval worden aangetoond op basis van de streefdoelen die in
deze gids worden aangegeven.

Niet ver van Brussel echter, zijn er interessante projecten die nuttige referenties kunnen vormen om
te bestuderen op conceptueel niveau.

© Maxwan Architects
Spoelberchplein, Machelen (BH : Gemeente Machelen – ONT : Maxwan architects)
Type :Voorplein

http://vademecum.studionr.be/wp-content/uploads/2016/12/Capture-d’écran-2017-01-23-à-14.38.32.png
http://maxwan.nl/projects/de-spoelberchplein/#/t_4483
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In Machelen hebben de architecten-stadsontwerpers van Maxwan de publieke ruimte van een
verkaveling herzien die gekenmerkt werd door een weinig gestructureerd woonweefsel met lage
dichtheid, door er een gedeelde landschappelijke inrichting te realiseren waarbij het monopolie van
de auto in de publieke ruimte wijkt voor de actieve modi.

© Filip Dujardin
Project IGLO, Antwerpen (BH : Ville d’Anvers – ONT : Technum)
Type : Straat

In Antwerpen creëerden de stadsontwerpers van Technum in het kader van het stadsproject IGLO
(InterGenerationeel Project LinkerOever), een gestructureerde stadspromenade door de publieke
ruimte op eehn hiërarchische wijze in te richten in een moderne maas van de Linkeroever-wijk, een
wijk die gekenmerkt wordt door een stedenbouw van hoogbouw. Deze rechtlijnige stadspromenade
introduceert een hiërarchie en wordt het bevoorrechte verplaatsingsmedium voor de actieve modi.
Ze bedient ook een reeks nieuwe publieke voorzieningen die zich erlangs bevinden.

© Bureau Bas Smets
Nieuw Zuid, Antwerpen (BH : Ville d’Anvers – ONT : Bas Smets)
Type : Straat

Eveneens in Antwerpen richt de Brusselse landschapsarchitect Bas Smets, in het kader van de
nieuwe woonwijk Antwerpen-Nieuw Zuid, een netwerk van openbare ruimtes in dat het stratennet
van de nieuwe wijk bedient. De publieke ruimtes zijn vooral ingericht met het oog op de actieve
modi – er is wel een beperkt gebruik van de auto toegestaan.

 

© BUUR
IMEC, Leuven (BH : IMEC – ONT : BUUR)
Type : Kruising

http://vademecum.studionr.be/wp-content/uploads/2016/12/005-Iglo.jpeg
https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/stadsvernieuwing/linkeroever/stadsontwikkeling-europark-iglo
http://vademecum.studionr.be/wp-content/uploads/2016/12/Screen-Shot-2017-01-30-at-11.01.13.png
http://www.antwerpen.be/docs/Stad/Stadsvernieuwing/Nieuw Zuid/2290179-ag-stan - NIEUW ZUID roll up 06_web.pdf
http://www.antwerpen.be/docs/Stad/Stadsvernieuwing/Nieuw Zuid/2290179-ag-stan - NIEUW ZUID roll up 06_web.pdf
http://vademecum.studionr.be/wp-content/uploads/2016/12/IME_101.jpeg
http://buur.be/project-item/imec-site-leuven/
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In Leuven stellen de stedenbouwkundigen van BUUR, in het kader van de inplanting van de nieuwe
IMEC-incubator, voor om de configuratie van de verkeersinfrastructuur aan te passen en haar
toegankelijker te maken voor de actieve modi. Ze richtten een stedelijke en landschappelijke
publieke ruimte in aan de voet van het nieuwe gebouw om het te verankeren in het geheel van het
activiteitenpark Arenberg.

Referenties

© BUUR

IMEC

Plaats: Ville de Louvain
Architect: BUUR
Opdrachtgever: IMEC

© Bureau Bas Smets

Nieuw Zuid

Plaats: Anvers
Architect: Bas Smets
Opdrachtgever: Ville d'Anvers

© Filip Dujardin

Project IGLO

Plaats: Anvers
Architect: Technum
Opdrachtgever: Ville d'Anvers

© Maxwan Architects

Spoelberchplein

Plaats: Machelen
Architect: Maxwan architects
Opdrachtgever: Commune de
Machelen

http://buur.be/project-item/imec-site-leuven/
http://www.bassmets.be/project/bbs195/
https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/stadsvernieuwing/linkeroever/stadsontwikkeling-europark-iglo
http://maxwan.nl/projects/de-spoelberchplein/#/t_4483
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https://www.uclouvain.be/loci.html
http://artgineering.eu/
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http://www.cosmopolis.be/
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http://artgineering.eu/
http://artgineering.eu/
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http://archi.ulb.ac.be/recherche/clara/louise
https://arch.kuleuven.be/campus-sint-lucas-brussel/campus-sintlucas-brussel
http://archi.ulb.ac.be/recherche/clara/louise
http://www.cosmopolis.be/
http://sites.uclouvain.be/creat-loci/index.php?option=com_content&view=frontpage&Itemid=230
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