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DOELSTELLINGEN VAN DE PRESENTATIE

• Context van de verdichting in het BHG

• Verdichtingsprincipes in de lijn van het GPDO en het 

GBP

• Verdichting in de lokale strategische en 

reglementaire tools
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PLAN VAN DE PRESENTATIE

I. Diagnose en denkpistes

II. GPDO

III. GBP

IV. Lokale plannen
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I. DIAGNOSE 

EEN STAD 
BINNEN EEN 
NETWERK-
VERBAND

Europees 
netwerk
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I. 

EEN STAD BINNEN 
EEN NETWERK-
VERBAND

De stad en het 
stedelijke gebied
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I. 

EEN STAD 
BINNEN EEN 
NETWERK-
VERBAND

Meerpolaire en 
meerschalige 
stad



I. DIAGNOSE

Bevolkingsdichtheid

• Gemiddelde dichtheid van 
7360 inw./km² (2016)

• Niet-homogene dichtheid
over het gehele grondgebied

• Uitgesproken sociale 
verscheidenheid 

• In stijgende lijn sinds 20 jaar 
(demografische groei)



I.

Interrelatie van de fysieke elementen
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• Samenhang tussen bebouwingsdichtheid, woningtypologie en grootte van de 
huizenblokken:  sterke samenhang tussen de 3 elementen



I.

Gedeeltelijke convergentie tussen demografische en fysieke 

elementen
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• Samenhang tussen bebouwingsdichtheid en bevolkingsdichtheid: hechte maar minder systematische relatie
- bepaalde dichtbebouwde wijken (wegens kantoorgebouwen) zijn niet dichtbevolkt (Europese wijk, 

noordoostelijke deel van de Vijfhoek,…)
- in enkele wijken die niet zo dicht bebouwd zijn, is de bevolkingsdichtheid aanzienlijk (Oud Laken, …) 



I.

Verdichting
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• Gedeeltelijke convergentie tussen reeds 
dichtbebouwde wijken en wijken die een sterke 
verdichting ondergaan: 

- In tal van wijken die reeds dichtbebouwd zijn, is 
een verdere verdichting aan de gang

- Verdichting van talrijke wijken in het westen van 
de tweede kroon  (zoals Kalvoet, Hembeek, Ceria, 
Berchem-centrum + maritieme wijk) hoewel de 
dichtheid er nog matig blijft

- Het aantal dichtbebouwde wijken waarin de 
verdichting een status-quo kent, is gering (enkele 
wijken van Elsene en Sint-Gillis)



I.

Verdichting door huisvesting
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• Verdichting van de bebouwing = 
hoofdzakelijk door huisvesting

• Verdichting van de dichtbebouwde 
wijken: op het niveau van het 
Gewest gaat de woningbouw in 
het algemeen verder daar waar de 
bevolkingsdichtheid reeds 
aanzienlijk is.



I.

Eisen/voorwaarden voor de verdichting
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• Respect voor het erfgoed 

• Landschapsintegratie

• Rekening houden met uitzichten en vrije 
ruimten (afstand tussen bouwlijnen)

Vrijwaringszones rondom beschermd goed



I.

Eisen/voorwaarden voor de verdichting
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• Rekening houden met de 
milieuhinder en -risico’s in 
de directe omgeving

Inventaris van de 
bodemtoestand

Overstromingsgevaar



I.

Eisen/voorwaarden voor de verdichting
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• Voldoende openbare ruimten en voorzieningen 
garanderen voor de nieuwe inwoners:  

- Toegankelijke groene ruimten / openbare 
ruimten

- Collectieve buurtvoorzieningen (scholen, 
sportinfrastructuur, (socio)culturele ruimten, 
zorg- en welzijnsdiensten, handelszaken,…)

Toegankelijkheid van groene 
ruimten



I.

Eisen/voorwaarden voor de verdichting

15

• Een goede bereikbaarheid - met name 
met het openbaar vervoer - garanderen



I.

Mogelijke verdichtingskansen/-vormen
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• Grondreserves - grote stadsprojecten



I.

Mogelijke verdichtingskansen/-vormen
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• Reconversie/optimalisering van ruimten (kantoren, 
werkplaatsen/opslagplaatsen, parkings, …)

Overzicht van het kantorenpark, 37/2017, perspective/Citydev.

Overzicht van de productieactiviteiten, 4/2018, perspective/Citydev/Brussel Mobiliteit.



I.

Mogelijke verdichtingskansen/-vormen
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• Grotere gebouwhoogte (bestaande 
gebouwen of door afbraak-heropbouw)

• Holle kiezen

• Herstructurering van zeer grote 
huizenblokken
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II. GPDO 

GPDO:

Principes en kenmerken van de verdichting



BASISPRINCIPES

Een 
polycentrische 
stad
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II. 



BASISPRINCIPES

Een nabijheidsstad

Lokale identiteitskernen

Een buurtstad en een 
bewandelbare stad
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II. 
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II. 

BASISPRINCIPES

Een multimodale 
mobiliteitsstructuur
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II. 

BASISPRINCIPES

Te respecteren 
erfgoedelementen



GPDO: Kenmerken van de verdichting
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II. 

Variabele verdichtingsvormen

Verdichtingsvoorwaarden

→ De verdichting moet rechtstreeks gerelateerd zijn aan de 
verbetering van het openbaar vervoer

→ De verdichting moet gepaard gaan met het creëren van ‘openbaar 
comfort’

→ Twee benaderingen:

 De versterking van de stedelijke structuur

 De verdichting van het bestaande weefsel



De versterking van de 
stedelijke structuur

→ De meerpolige stad
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II. 
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II. 

De verdichting van het bestaande weefsel

→ Verschillende typologieën >> gesloten, halfopen en open 
bebouwingsorde



De verdichting van het 
bestaande weefsel

→ Verdichting 
gerelateerd aan een 
goede 
bereikbaarheid met 
het openbaar vervoer
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II. 
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II. 

De verdichting van het 
bestaande weefsel

→ Verdichting in 
verhouding tot de 
grootte van de 
openbare ruimten 

→ Verdichting 
gerelateerd aan de 
aanwezigheid van 
groene ruimten



→ Verdichting steunend op de 
hervalorisatie van de 
bestaande bebouwing
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II. 

De verdichting van het 
bestaande weefsel

→ Verdichting met respect 
voor het bouwkundige 
erfgoed

→ Verdichting in 
verhouding tot de 
grootte van de percelen 
en huizenblokken
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II. 

De verdichting van 
het bestaande 
weefsel

→ Verdichting die 
gepaard gaat met 
de creatie van 
buurtdiensten



De verdichting van het 
bestaande weefsel

→ De integratie van 
hoge gebouwen

– Verbetering van de 
leesbaarheid van de 
topografie

– Valorisatie van de 
stadsmorfologie

– Valorisatie van de 
stadsprogrammering

– Gerelateerd aan het 
openbaar vervoer
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II. 



GBP: organisatie van de inhoud van de verdichting
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III. 

GBP 2001: 

→ Organisatie van de gemengdheid 

→ Vier gebieden met gemengd karakter: WRK-WG-GG-SGG

GBP 2013:

→ OGSO



GBP 2001 

organisatie van de inhoud van de verdichting
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III. 

→ Organisatie van de gemengdheid 

→ Vier gebieden met gemengd karakter: WRK-WG-GG-SGG

→ Programmering van de braakliggende stadsgronden: 
GGB’s, voorschrift 4.4.

→ Aanwezigheid van groene ruimten en openbare ruimten in 
de prioritaire gebieden



GBP 2013: OGSO
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III. 

 Het behoud en de ontwikkeling van economische activiteiten garanderen;

in tegenstelling tot in GSI’s kunnen er in OGSO’s woningen worden

gebouwd onder bepaalde voorwaarden;

 Het grondpotentieel bestemd voor woningbouw vergroten;

 Zorgen voor de intensificatie en de economische diversificatie in deze

gebieden door de ontwikkeling van kleinere eenheden die meer banen per

m² creëren en van activiteiten die beter verenigbaar zijn met huisvesting;



GBP 2013: OGSO
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III. 

 Een compact en gemengd stadsweefsel creëren dat een intenser landgebruik

mogelijk maakt in gebieden die tot nu toe niet erg verdicht zijn.

 De economische activiteit in SGG’s beschermen.



GBP 2013: OGSO  

de zes polen
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III. 



BBP Biestebroek (2017)

BBP Thurn & Taxis (2017)

Momenteel uitgewerkte RPA’s

SPW

SPW

IV. LOKALE PLANNEN 



BBP Biestebroek
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IV. 

ACDP

- Creatie van groene ruimten
- Organisatie van de functionele 

gemendheid
- Creatie van voorzieningen: 

scholen



BBP Thurn & Taxis
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IV. 

 max. 370.000 m² nieuw ontwikkelde projecten

 max. 40 % kantoren, min. 40 % woningen, 

min. 10 % voorzieningen van collectief belang

 park van min. 9,15 ha

 behouden industrieel erfgoed

 ontsluiting van de site (noord-zuidweg)

 beknopte regel voor de definitie van de gebouwhoogten

 tramlijn

Besluit van de Brusselse 
Hoofdstedelijke Regering 

Bijzonder bestemmingsplan

(april 2009)



Momenteel uitgewerkte RPA’s



SPW
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IV. 

ACDP

Stadsproject Wet
Implementatie van de principes van het open huizenblok en de open straat

Existing situation: corridor street and dead-end streets

SPW: open street and transversal porosity



TE ONTHOUDEN VAN DE PRESENTATIE

• Een duurzame en hoogwaardige verdichting vereist een goede 

coördinatie van multisectorale beleidsmaatregelen in een coherent 

stadsproject waarbij rekening wordt gehouden met de huidige en 

toekomstige behoeften van de wijk.

• Het GPDO beoogt een gunstig kader te creëren voor een 

beheerste verdichting, waarvan de principes via gewestelijke en 

lokale reglementaire plannen worden uitgevoerd.

• De realisatie van een geslaagde verdichting vertegenwoordigt een 

algemeen maatschappelijk belang, en impliceert een nauwe 

samenwerking tussen projectdragers, betrokken partijen en 

overheidsinstanties.
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TOOLS, WEBSITES, BRONNEN 

• GPDO: http://perspective.brussels/nl/plannen-reglementen-en-

handleidingen/regelgeving-en-strategische-instrumenten/de-strategische-0

• GBP: http://perspective.brussels/nl/plannen-reglementen-en-

handleidingen/regelgeving-en-strategische-instrumenten/de-plannen-van-0

• Studies en observatoria: http://perspective.brussels/nl/studies-en-

observatoria

• http://perspective.brussels/

• https://mybrugis.irisnet.be/
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http://perspective.brussels/nl/plannen-reglementen-en-handleidingen/regelgeving-en-strategische-instrumenten/de-strategische-0
http://perspective.brussels/nl/plannen-reglementen-en-handleidingen/regelgeving-en-strategische-instrumenten/de-plannen-van-0
http://perspective.brussels/nl/studies-en-observatoria
http://perspective.brussels/
https://mybrugis.irisnet.be/


CONTACT

Charlotte Demulder

Territoriale strategie 

 : +32 2 435 43 36 

E-mail: cdemulder@perspective.brussels


