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VISIE 2050-  BRUSSEL EXPLODEERT,  VAN BETONWOESTIJN 
NAAR GROENE HOOFDSTAD 
 

I... De groei van Brussel bepaalt mee de toekomst van Vlaanderen 
II.. De wooncrisis en stadsvlucht te Brussel.  
III. De kantoorwoestijnen en leegstand.  
IV. Doemscenario: de Europese hoofdstad als slokop - een stedenbouwkundig 
rampgebied van 3 miljoen inwoners.  
V.. Visie 2050: autonome Europese hoofdstad met autonome groene gordel. 
1. een oplossing voor de wooncrisis binnen de grenzen van het Gewest Brussel. 
2. het verdichtingsconcept.  
3. winkels en woonvoorzieningen op loopafstand. 
4. kantoren in een decentraal model. 
5. industrie en micro-economie in het woonweefsel. 
6. de verkeersvrije voetgangersstad. 
7. voldoende groene ruimten en een hoge woondichtheid. 
VI..  De autonome groene gordel. 
ACTUA 
1.. Wonen in de stad is beter voor de natuur. 
2.. De wooncrisis, nu ook in de rand van Brussel. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brussel barst uit zijn voegen, de octopus grijpt om zich heen.  
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I.. DE GROEI VAN BRUSSEL BEPAALT MEE DE TOEKOMST 
VAN VLAANDEREN 
 
De snelst groeiende stad van Europa: betonwoestijn of groene hoofdstad? 
Vlaanderen heeft een woonprobleem, zie vorige nieuwsbrief: we zullen een tandje 
moeten bijsteken om de woonvraag te kunnen voldoen. Maar dat is niets vergeleken met 
de woningnood te Brussel en het effect dat dit heeft op Vlaanderen en meer bepaald de 
Vlaamse Rand. 
Brussel is een van de snelst groeiende steden in Europa, de bevolking van de Belgische 
hoofdstad groeide in twaalf jaar tijd met 18 procent en men ziet dat het bevolkingsaantal 
in de stad blijft stijgen. Toch wordt er nog te weinig gebouwd om aan deze 
demografische groeibehoeften te voldoen.  
Zoals blijkt uit deze nieuwsbrief zal de stadsvlucht uit Brussel in de nabije toekomst een 
hoge vlucht nemen en zal Brussel ontploffen in het gezicht van de Vlamingen, tenzij men 
drastische maatregelen neemt  en met Brussel een samenhangend plan uitwerkt. 
 
De wooncrisis  
Huisvesting: vooral de vele kansarme gezinnen zijn een probleem. 
70 procent van de Brusselaars zou in aanmerking komen voor een sociale woning.  
Er staan ongeveer 50.000 gezinnen op een wachtlijst voor een sociale woning. Dat zijn er 
inmiddels meer dan het totale aantal beschikbare sociale woningen. Bovendien loopt de 
wachttijd voor een sociale woning op tot ruim 10 jaar, waardoor een grote groep 
mensen zich zelfs niet meer inschrijft. 
Het aantal leegstaande woningen in Brussel bedraagt 30.000 of misschien wel meer. 
Heel wat jongeren, jonge gezinnen en kwetsbare mensen staan te popelen voor een 
betaalbare woonst in Brussel, maar worden door de hoge huur- en koopprijzen 
afgeschrikt of weggeduwd in appartementen nauwelijks die naam waard. Inmiddels zien 
zij talloze panden verkrotten,  
Het Gewestelijk Bestemmingsplan van Brussel plant tegen 2020 zowat 80.000 woningen 
voor 180.000 bijkomende inwoners. Het aantal woningen dat er op jaarbasis bijkomt in 
de stad – momenteel zo’n 4.000 – zou moeten verdubbelen. 
Kortom: we zitten middenin een wooncrisis. 
 
Brussel, een verpauperd rampgebied: armoede en woningnood 
Het Brussels Gewest is arm, ruim een vierde van de Brusselaars zit onder de 
armoedegrens. Zowat 98.000 mensen hebben een leefloon, dus maandelijks 1.090 
OCMW-geld per koppel. (bron: 'Federale dienst maatschappelijke integratie') Brussel telt 
6 maal meer leefloners dan Vlaanderen.  
Ruim 20 procent van de actieve Brusselaars zit zonder werk. De jeugdwerkloosheid 
bedraagt 35 %, een record, het betreft overwegend jongeren zonder diploma. 
Onveiligheid en criminaliteit worden dikwijls gelinkt aan armoede.  
Het woonprobleem heeft rechtstreeks te maken met het feit dat de bewoners zich geen 
eigen huis kunnen permitteren en op zoek gaan naar goedkope huurwoningen, die ze 
niet altijd vinden. 
Maar... volgens Eurostat is de Brusselse "Metropolitane zone" de derde rijkste regio van 
Europa. Dit heeft alles te maken met het feit dat diegenen die het konden betalen zich 
een huis gebouwd hebben in de groene rand.  
 
Tewerkstelling, pendel en files 
Bijna 400.000 pendelaars uit Vlaanderen of Wallonië 
werken in Brussel.  Gezien 72 % met de auto naar het 
werk komt zijn files onvermijdelijk. 
Brussel is de koploper van de files in de hele wereld! 
 
Kantorenleegstand en kantoorwoestijnen: 
Zowat 1,2 miljoen m² kantoren staan leeg. 
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Overwoekering platteland door snel groeiende stad 
De nood aan woningen primeert meestal op de nood aan 
groene ruimten. 
Met snel groeiende steden heb je steeds het gevaar van 
ondoordachte projecten. (haast en spoed zijn zelden 
goed) 
Tevens is de schaal dikwijls te groot en bekom je massa-
architectuur in plaats van een leefbare woonomgeving op 
menselijke schaal. 
 
Is het stadvlucht of is het verstedelijking? 
Citaat Prof. Eric Corijn (VUB) 
Bron: 'Verslag studiesessie Metropool Brussel (okt 2013)  
'Het is beter niet langer over stadsvlucht te spreken. Er is eerder sprake van 
verstedelijking van de rand, een uitbreiding van de stad en niet een vlucht uit het 
stedelijk gebied.' 
Vaststelling: de rijkere burgers wonen in de periferie van de stad en de 'armen' in het 
centrum, vroeger was dat anders. De reden is heel eenvoudig: diegenen die het konden 
betalen vluchtten de stad uit omdat ze niet leefbaar was voor gezinnen met kinderen. 
Deze leegloop is daarna opgevuld door inwijkelingen en een forse geboortegroei. Nu 
heeft Brussel een jonge bevolking; maar deze stad is er qua leefbaarheid niet op vooruit 
gegaan. Dat deze jonge gezinnen in Brussel blijven wonen in miserabele omstandigheden 
heeft maar één oorzaak: ze kunnen zich geen eigen huis permitteren, laat staan een villa 
met auto  in het buitengebied. 
 
Citaat Gille Feyaerts, specialist bij het Brusselse armoede-observatorium 
Uit 'de Standaard' van 5 febr. 2014: 
‘Het klopt dat de kloof tussen arm en rijk de afgelopen tien jaar groter geworden is. De 
echt rijke wijken worden almaar schaarser. De nieuwkomers – die vaak arm zijn – 
vestigen zich vaak in het centrum van de stad. Wie zich sociaal wat opgewerkt heeft, 
gaat meer en meer in de periferie van het gewest wonen, en die duwen de hogere 
inkomens nog verder naar de rand, tot in Vlaanderen of Waals-Brabant. Dat mechanisme 
herhaalt zich keer op keer waardoor de armoedevlek zich almaar verder uitspreidt in het 
Brusselse Gewest en de betere inkomens almaar meer over de grens duwt.’ 
 
De verhuis naar buiten de stad is dus nu anders dan vroeger: de woningnood duwt de 
bewoners de stad uit. Dus kunnen we het nog altijd een (gedwongen) vlucht noemen 
omdat het in de stad niet mogelijk is om er nog langer te verblijven. 
 
Waarom 'de autochtoon" niet in de stad wil wonen 
1.. Kwalitatief: slecht woonmilieu, vooral voor 
gezinnen met kinderen. 
Uit recente enquêtes blijkt dat de stad niet goed 
scoort als woonmilieu, vooral voor gezinnen met 
kinderen. (bevestiging van wat we allang wisten) 
o Leefmilieuproblemen: vervuiling, verkeer, veel te 

weinig groenvoorziening. 
o Te kort aan woonvoorzieningen. 
o Kindonvriendelijk: geen speelruimte kort bij de 

woning en onveilige looproutes naar de school, te 
kort aan  crèches en scholen. 

o Onveiligheidsgevoel en onzekerheid. 
o Te veel vreemdelingen.  
o Geen thuisgevoel, geen verbondenheid met de woonbuurt. 
2.. Kwantitatief:  
Woningnood duwt de bewoners steeds meer naar de rand. 
Als men de nodige woningen niet bouwt te Brussel zal men ze in Vlaanderen of in  
Wallonië moeten voorzien. 
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Is het onvermijdelijk dat de Europese Hoofdstad Brussel  het omringende 
platteland 'opeet' of kan het ook anders? Dat is de vraag die we in deze 
nieuwsbrief willen beantwoorden. 

 
CONTROVERSIELE PROJECTEN 
 
1.. De geplande vampirische projecten: shopping centra in de rand 
 
Uplace:  
55.000 m² winkels, 40.000 m² 
kantoren, 8.000 m² horeca, hotel, 
bioscoop en theater. Financieel 
gesteund door Gewest Vlaanderen. 
Just in the sky:  
50.000 m² winkelruimte. 
Neo: (op de Heyzel)  
82.000 m² winkelruimte, groter dan 
de concurrenten. Kostprijs: 1 miljard 
euro. Financieel ondersteund door de 
Stad en het Brussels Gewest : 360 
miljoen euro. 
Totaal: 188.000 m² extra. 
winkelruimte aan de rand van de 
stad.  
 
Effecten op Brussel 
De belangrijkste kritiek is het wegzuigen van het stedelijke leven en functieverweving. 
De winkel om de hoek verdwijnt meer en meer. Voorbeeld: de stationsstraat te Sint 
Niklaas: na de bouw van het shopping center is deze straat dood, vele winkels zijn nu 
dicht. 
Minder tewerkstelling omdat de tewerkstelling per m² minder bedraagt in shoppingcentra 
dan in kleinschalige buurtwinkels. 
Effecten op Vlaanderen 
Meer autoverkeer op de ring, meer infrastructuurkosten, het wegzuigen van de handel en 
wandel in de provinciesteden zoals Leuven en Mechelen.  
Minder tewerkstelling omdat de tewerkstelling per m² minder bedraagt in shoppingcentra 
dan in kleinschalige buurtwinkels. 
 
2.. De nog grotere concentratie 
van kantoortorens in de 
Europese wijk 
 
Effecten op Brussel 
Cityvorming met het wegdringen 
van de woonfunctie. 
Meer piekuurverkeer en meer files.  
Grote investeringen in 
transportinfrastructuur. 
Effecten op Vlaanderen 
Het 'overlopen' van de stad dankzij 
de grootschalige vervoersmiddelen; 
het GEN is een soort metro die 
Vlaanderen opslorpt. 
 
  



5 
 
3.. De huidige infrastructuurprojecten in massatansport 
De verbreding van de ring en de aanleg van het Gewestelijk Expres Net. (GEN) 
 
Effecten op Brussel 
Versterking van 
cityvorming en 
overconcentratie. 
Het aantrekken van meer 
autoverkeer, ten nadele 
van het openbaar 
vervoer. 
 
Effecten op Vlaanderen 
De verstedelijking van 
Vlaanderen wordt 
versterkt. 
 
 

 

 

 

 

HET BESTUURSPROBLEEM IS VOORAL STRUCTUREEL  

Tussen de Gewesten is er niet altijd een uniforme beleidsvisie, laat staan een 
gezamenlijk beleid. 
Tussen  het gewest Brussel en de stad Brussel zijn regelmatig tegenstrijdige 
beleidsopties. 
De 19 gemeenten onderling werken niet altijd gecoördineerd en soms kan één 
burgemeester een tramlijn tegen houden die de andere gemeenten wel willen realiseren. 
 
 
 
VISIE 2050 - DE AUTONOME STAD ALS THERAPIE 
In de volgende nieuwsbrieven gaan we nader in  op de problemen van Brussel en hoe  
we ze kunnen oplossen. 
DE GROOTSTE UITDAGING: de autonome woonstad, verdubbelen van de bewoning 
zonder kwaliteitsverlies.  
DE AUTOVRIJE STAD: de files oplossen zonder suburbs en zonder cityvorming. 
VOORBEELDPROJECTEN zijn nodig met gepaste architectuur. 
voor de transformatie van de kantoorwoestijnen. 
voor de autonome stad met autonome voedings- en energieproductie. 
HOE REALISEREN  
Inspraak en participatie leiden naar een andere architectuur. 
De financiering:  
Vlaanderen helpt Brussel : een win-win situatie. 
De juiste plaats van de promotors in ontwikkeling van de stad. 
De bewoners investeren in eigen stad: wooncoöperaties.  
Tewerkstelling als basis voor de armoedebestrijding. 
Bestuursstructuur: stadsgewest bestuurt in samenspraak met de andere gewesten.  
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II.. DE WOONCRISIS TE BRUSSEL  
 
HOE GROOT IS DE WONINGNOOD? 
 
Tegen 2020 moeten er volgens het Gewestelijk Bestemmingsplan van Brussel 80.000 
extra woningen moeten komen. Het aantal woningen dat er op jaarbasis bijkomt in de 
stad – momenteel zo’n 4.000 – dit is veel te weinig, Hieronder een studie van de reële 
woonvraag. 

 
De bevolkingsevolutie is het 
resultaat van verschillende 
bewegingen. 
We kunnen hierin een inzicht krijgen 
met de oude prognoses uit 2007 tot 
2020. 
Gezien de migratiebewegingen zeer 
snel veranderen zijn de prognoses  
snel voorbijgestreefd.  
Bron:zie 
http://www.npdata.be/BuG/120-
Evolutie-vreemdelingen-gewest 
 

De bevolkingsgroei van 382.274 wordt gedraineerd naar de andere gewesten.  
Niet minder dan 213.381 Brusselaars zouden vanuit Brussel naar vooral Wallonië (2/3) 
en in mindere mate het Vlaams gewest (1/3) verhuizen. 
Indien de nieuwe ingeschrevenen allemaal in Brussel zouden blijven zou in 2020 de 
bevolking van Brussel 1.413.489 inwoners bedragen, maar zij blijven niet allemaal hier: 
een belangrijk deel verhuist naar andere gewesten: 213.381. 
 
PROGNOSE 2007-2020, incl stadsvlucht. 
BEVOLKINGSGROEI BRUSSEL :  382.274 - 213.381= 168.893, goed voor 80.000 
nieuwe woningen. 
 

http://www.npdata.be/BuG/120-Evolutie-vreemdelingen-gewest
http://www.npdata.be/BuG/120-Evolutie-vreemdelingen-gewest
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Per jaar betekent dit een overloop van 16.414 naar de gewesten: 
naar Vlaanderen 1/3 = 5.471 en naar Wallonië 2/3 = 10.942. 
 
DE BEVOLKINGSSAMENSTELLING:  
 
Veelkleurigheid: steeds minder 'oude Belgen' 
In de bovenstaande statistieken kunnen de 'nieuwe Belgen' toegevoegd worden. Dat zijn 
er 205.281. 
Uit dit alles kan worden afgeleid dat in 2020 de bevolking van Brussel zal bestaan uit 30 
procent vreemdelingen, 40 à 50 procent nieuwe Belgen, en 25 à 30 procent oude Belgen. 
 
Veroudering en verjonging vergen extra voorzieningen 
De vergrijzing in Brussel is minder dramatisch dan in Vlaanderen. 
Volgens het planbureau zal het aantal 60-plussers in het Brussels Gewest tegen 2040 
stijgen met meer dan 40 procent tot 290.000 ofwel 22 % van de bevolking. 
Zo moet ook in Brussel tegen 2050 het aantal rusthuis- en RVT-bedden verdubbelen.  
De verjonging is er ook: meer jonge gezinnen met kinderen van allochtone afkomst. 
In 2009 telt men 309.201 kinderen en het aantal geboorten stijgt: ong. 20.000 
geboorten in 2013. De nood aan speelruimte, nieuwe scholen en kinderopvang neemt 
toe. 
 
Armoede 
Het sociaal probleem van Gewest Brussel in cijfers  
Heel wat jongeren, jonge gezinnen en kwetsbare mensen worden door de hoge huur- en 
koopprijzen afgeschrikt of weggeduwd in appartementen nauwelijks die naam waard. 
Inmiddels zien zij talloze panden verkrotten. 
60 % van de Brusselaars zijn huurders. 
25 % leeft onder de armoedegrens. 
Huurprijs te Brussel: 591 euro/maand. (Huurprijs in Vlaanderen: 500 euro/maand) 
Prijs gemiddelde woning: (gemiddeld 90 m² aan 3.000 €/m²) 270.000 euro. 
Aantal sociale woningen in 2011: 39.306 =  7,7 % (in Nederland: 34 %). 
Wachtlijst voor sociale woningen: meer dan 50.000 met een wachttijd van ruim 10 jaar. 
 
WELK SOORT WONINGEN ZIJN ER NODIG? 
Ook in Brussel zien we het fenomeen van de gezinsverdunning. Het aantal bewoners per 
gezin bedraagt er slechts 2,1. 
De gemiddelde grootte van een appartement te Brussel bedraagt 75 m². 
 
Gezinsgrootte   Minimale woninggrootte in m² 
alleenwonenden:   49% 35 / 40 
2 personen:          24% 40 / 55 
3 personen :         12% 55 / 70 
4 personen:           8% 70 / 85 
grote gezinnen:     7% 100 / 120 
 
De gezinsverdunning en de veroudering maakt het noodzakelijk om kleine woningen te 
voorzien.  
Gevolg: bijna 1/2 van de woningen zal veel kleiner moeten zijn dan de huidige 
standaard (75 m²). Hiermee bedoelen we micro-housing, ofwel 35 à 40 m² per woning. 
Micro housing is in de stad niet alleen gewenst, het is ook economischer en neemt veel 
minder ruimte in. Met microhousing kan je gemakkelijk rijwoningen ontdubbelen zonder 
het volume te vergroten.  
Nieuwe focus: het opsplitsen van de bestaande gebouwen in plaats van steeds nieuwe 
woningen te bouwen. 
Het renoveren van de leegstand (30.000 woningen) is een prioriteit. 
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Gebouwenbestand volgens het NIS in 2013:  

  woningen gebouwen 
Meergezins 
gebouwen unifamiliaal 

Gesloten bebouwing:  192.881 108.007 84.874 23.133 
Half openbebouwing:  17.301 15.456 1.845 13.611 
Openbebouwing:  6110 5.755 355 5.400 
gebouwen met Flats: 293.141 32.086     
Totaal 509.433 161.304 348.129 42.144 
 
Zowat 129.212 gebouwen kunnen opgesplitst worden met micro-woningen. 
Zodoende kan men extra 129.212 goedkope woningen voorzien in Brussel zonder het 
volume van de bebouwing te vergroten. 
 
 
Recente cijfers: de bevolking groeit veel sneller dan verwacht 
GRAFIEK, eigen studie, richtinggevend is de stijging tussen 2007 en 2013 , als we deze 
stijging doortrekken dan bekomen we de onderstaande grafiek.   

 
Bron voor de oude prognoses: Bevolkingsvooruitzichten 2007-2060, FPB-ADSEI 
 
Inwonersaantal, Belgen en vreemdelingen. 
Op 1 januari 2007: 1.031.215 inwoners.  
Op 1 januari 2013: 1.154.635 inwoners. 
Stijging met 123.420 inwoners op 7 jaar, ofwel een groei 17.631 inwoners per jaar. 
Opgelet:  
hierbij is de stadsvlucht van 16.414 inwoners nog niet meegerekend. 
 
Nieuwe prognose 2013-2020 
Indien men deze stijging (stadsvlucht niet meegerekend)  doortrekt tot 2020 geeft dit 
een toename van 17.631 x 7 = 123.417 inwoners. Dit is goed voor ongeveer 8.400 
nieuwe woningen per jaar. 
Dit geeft tegen 2020 een totaal van 1.154.635 + 123.417 = 1.278.052 inwoners. 
De oude raming van het federaal planbureau gaf een gemiddelde jaarlijkse stijging  van 
12.804 bewoners tussen 2010 en 2020. 
De bevolking groeit dus sneller dan verwacht (factor x 1,37) 
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In de periode van 2013 tot 2020 komen er dus 123.417 inwoners bij in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest. 
Als men de stadsvlucht kan stoppen (alle nieuwe bewoners blijven in Brussel wonen 
omdat het er goed is om te wonen en te werken) dan geeft dat een stijging van 123.417 
+ (16.414 x 7) = ongeveer 238.315 inwoners. Dit brengt het totaal aantaal inwoners 
op 1.392.950. 
Met een woningbezetting van 2,1 geeft dat de nood aan 113.000 nieuwe woningen 
tegen 2020. Er zijn dus zowat 16.000 nieuwe woningen per jaar nodig en dat staat in 
schril contrast met de huidige productie van 4.000 nieuwe woningen per jaar. 
 
Onzekere factor volgens VUB-demograaf Patrick Deboosere 
Dat de Brusselse bevolking wellicht nog sneller groeit dan verwacht, heeft in de eerste 
plaats te maken met de aantrekkingskracht van Brussel als economisch centrum in de 
eurozone, meent Deboosere. "Dat zorgt voor heel wat migratie, zowel van binnen als 
buiten de EU. “Meer scholen en crèches bouwen wordt nu nog dringender, net als 
woningen voor lage inkomens”. 
De voorspelde groei betekent voor de demograaf alvast dat een aantal bekende 
uitdagingen nog nijpender worden. "Ik denk dan vooral aan de bouw van scholen en 
crèches. Een tweede belangrijke uitdaging is het creëren van woningen voor lage 
inkomens. De voorbije jaren zijn er flink wat woningen voor middeninkomens 
bijgekomen, onder meer omdat de markt daar potentieel in zag. Maar het aanbod aan 
sociale woningen is absoluut onvoldoende." 
 
Rand 
De mate waarin nieuwe woningen worden gebouwd zal een belangrijke invloed hebben 
op de stadsvlucht. Komen die woningen er niet, dan verhuizen mensen nog meer naar de 
rand dan ze nu al doen. 
 
 
SAMENGEVAT: BRUSSEL EXPLODEERT 
 
Prognose tegen 2020; de stadsvlucht wordt onderschat.  
De bouw van nieuwe woningen per jaar is ondermaats: slechts 4.000 i.pl.v. 16.000 
 
Men voorziet tegen 2020 : 7 x 4.000 : 28.000 woningen, goed voor 50.400 bewoners 
aan het gemiddelde van 2,1 inwoners per woning. 
Dit wil zeggen dat van de 238.315 nieuwe inwoners er zowat 187.915 extra de stad 
zullen moeten verlaten, richting Vlaams en Waals Brabant.  
 
We mogen dus meer dan 187.915 stadsvluchters verwachten tegen 2020 waarvan er 
1/3 = 62.638 zich in de Vlaamse rand zal vestigen alsook in de kleine centrumsteden 
zoals Leuven , Mechelen en Aalst.  
Dit fenomeen is nu in hoog tempo bezig. 
 
Deze overloop  zal zeker  bevorderd worden dank zij de nieuwe investeringen in 
transport zoals het GEN, de nieuw sneltrams enz. Het zijn grootschalige 
massatransportsystemen die de stadsbewoner in een mum van tijd in een gebied brengt 
waar de huishuur veel lager is en de woonomgeving veel beter voor gezinnen met 
kinderen. 
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VISIE EN PROGNOSE 2050 - Naar een verdubbeling van het aantal inwoners 
 
De huidige groeitendens tegen 2050: 2.300.000 inwoners. 
Het huidig bewonersaantal bedraagt: 1.145.365. 
Dit geeft een stijging met 1.154.635. 
 
FILES OPLOSSEN is mogelijk met meer en beter wonen kort bij het werk (walk to work)  
Het zou onze ambitie moeten zijn om op langere termijn de 400.000 pendelaars te 
huisvesten te Brussel. Realistisch gezien zou de helft van deze pendelaars naar Brussel 
kunnen verleid worden om in Brussel te gaan wonen, dit geeft een toename  van 
200.000 woningen en 200.000 x 2,1 = 420.000 inwoners.  
 
Dit resulteert een totaal van 2.300.000 + 420.000 = 2.720.000 bewoners tegen 2050. 
 
TOTAAL WOONPROJECT TEGEN 2050 BEDRAAGT DUS: 
Aantal bewoners: 2.300.000, goed voor                      1.095.238 woningen 
Inwijking van de pendelaars: 200.000, goed voor         +200.000 woningen 
Totaal aantal woningen nodig tegen 2050 :                 1.295.238 woningen 
De bestaande woningvoorraad:                                   -509.433 woningen 
EXTRA WONINGEN TE VOORZIEN TEGEN 2050:      785.805 woningen 
 
 
AANDACHTSPUNT! 
Indien men de woningproductie niet opdrijft zal de huidige stadsvlucht zich doorzetten 
van  16.414 per jaar x 37, dit resulteert dan in 607.318 stadsvluchters tegen 2050. 
Hiervan gaan er (op het ogenblik) 1/3 naar Vlaanderen: ongeveer 200.000 
inwijkelingen, goed voor bijna 100.000 nieuwe woningen. Vanaf het moment dat 
Wallonie de grote toevloed (op het ogenblik 2/3) niet meer aankan, zal de druk op 
Vlaanderen toenemen en kan de woonvraag verdubbelen tot 200.000 woningen. 
 
Vlaanderen heeft geen ruimte meer op dit op te vangen. 
De bouwgrond is op, vooral aan de rand. 
De groene rand vrijwaren is reeds lang een hoofdprioriteit voor Vlaanderen. 
De provinciesteden zitten ook vol. 
Vlaanderen kan de eigen groei opvangen tegen 2050 zonder de open ruimte verder aan 
te tasten, (zie vorige nieuwsbrief) maar deze 'overstroming' vanuit Brussel is een 
probleem. 
 
 
 
Is er nog plaats in Brussel voor zo veel extra woningen? 
Zo ja, kan dit zonder overconcentratie en zonder woontorens met voldoende groene 
ruimte en een leefbare omgeving voor gezinnen met kinderen? 
 
 
Met deze reeks nieuwsbrieven over Brussel zullen we proberen aan te tonen dat  
de oplossing is te vinden in Brussel zelf: in kwaliteitsvolle verdichting met 
groene architectuur.  
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III.. KANTOORWOESTIJNEN EN LEEGSTAND 
 
De kantoorkanker te Brussel heeft een verdringend effect op de 
woonfunctie. 
 
Er zijn in Brussel een aantal 
monofunctionle zones ontstaan 
waar de sociale controle 
ontbreekt en de onveiligheid 
daardoor veel groter is. 
De Noordwijk, de Leopoldswijk en 
de betonwoestijn aan de 
Pachecolaan zijn droevige 
voorbeelden. 
Het zijn niet alleen dode zones 
zonder woningen, heel wat van 
deze grootschalige gebouwen 
staan leeg. 
De oorzaak van deze leegstand is 
vooral te vinden in een 
overschatting van de vraag, de 
economische crisis en vooral de 
verminderde behoefte aan ruimte vanwege de digitalisering. 
De ruimtebehoefte aan kantoren per persoon is normaal 10 m² 
voor privé kantoren. Deze bedraagt 20 m² voor 
overheidsgebouwen en 30 m² voor de Europese instellingen. Deze 
cijfers zijn echter aan het dalen omdat men o.a. minder 
vergaderzalen nodig heeft (videoconferenties; enz...). 
 
1,2 miljoen vierkante meter kantoren staat leeg 
Volgens de Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij (Gomb)telt 
Brussel bijna 13 miljoen vierkante meter kantoorruimte en 
daarvan stond in 2011 zowat 1,2 miljoen vierkante meter leeg 
ofwel 9,2 procent van de totale ruimte.  
Volgens sommigen is het zelfs 2 miljoen m² als ook de kleine 
bureaus worden meegeteld.  
1,2 miljoen vierkante meter is het equivalent van 20.000 
woningen van 60 vierkante meter.  
Volgens de Gomb kamt Brussel met een structureel overaanbod 
aan kantoren. Zo staat 590.000 vierkante meter al meer dan twee 
jaar leeg. Er komt de volgende jaren via nieuwe projecten nog 
extra kantoorruimte bij, terwijl er geen nieuwe vraag verwacht 
wordt.  
 
 
De WTC-torens aan het Noordstation staan grotendeels leeg.  
Ook het WTC-I en de Dexiatoren (Rogierplein) krijgen de 
kantoorruimte niet aan de straatstenen verkocht.  
 
Niet alleen oude gebouwen hebben het moeilijk. Het voorbeeld 
van de Zenith-toren in de Noordwijk, die na drie jaar nog steeds 
grotendeels leegstaat, zet aan tot denken, benadrukken de dienst 
Studie en planning van het Gewest en de dienst invetimmo 
(GOMB). 
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Leopoldswijk (Europese wijk) 
Foto: de 'verkeersgoot' Wetstaat. 
De totale kantoorbezetting in de Leopoldswijk, 
komt op iets meer dan 1.175.000 m².  
Zowat 37 kantoorgebouwen in het 
Leopoldswijken zijn nu leeg, dit betekent 22 
procent = 258.500 m². 
Al wie rechtstreeks of onrechtstreeks afhangt 
van de Europese Unie, neemt meer dan de 
helft van de kantoorruimte in de Leopoldswijk 
in (854.000 m²). 
 
De gecommercialiseerde leegstand in de Leopoldswijk valt op door zowel de omvang 
als de blijvende aard ervan.  
 
Trage afbouw in 2013, dankzij de ombouw van kantoren naar appartementen is 
de commerciële leegstand van kantoren in Brussel gedaald tot 8,3 procent. Ze is al drie 
jaar op rij gedaald, blijkt uit een studie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De 
structurele leegstand baart meer zorgen. Ruim de helft van de lege kantoren (639.000 
m²) wordt al meer dan drie jaar zonder succes gecommercialiseerd.  
 
De kantoorwoestijnen 
 

Oppervlakte 
kantoorwoestijnen: 
Noordwijk:33,8 ha 
Centrumzone:45,3 ha 
Leopoldswijk:83,5 ha 
Totaal: 162,6 ha 
 
Zowat 163 ha in het centrum 
van de stad bevat bijna geen 
woningen en zo goed als geen 
woonvoorzieningen zoals 
winkels, diensten of 
voorzieningen voor kinderen. 
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NIEUWE KANTOREN ZIJN GEPLAND, o.a.  
 
1.. Wetstraat EU : 240.000 m² (EU: 230.000 m²) 
 
Kritiek van de bewoners: schaduw effect op de 
omliggende woningen. 
Winderig micro-klimaat. 
Enorme werven die jarenlang hinder veroorzaken. 
Er zijn te weinig woningen voorzien, slechts 12 %. 
 
 
 
 
 
 
2.. Rijksadminstratief Centrum (RAC): 55.000 m² 
 
Het Richtschema stelde een project van ongeveer 
136.500 m² voor. In het daaropvolgende BBP werd de 
limiet nog verhoogd tot 150.000 m² en dat terwijl het 
oude RAC 95.000 m² telde 
Zo schijnt niemand te weten waar het grootste deel 
van de verplichte 35 % woningen (ongeveer 59.000 
m²) moet komen. De komst van de 66.000 m² 
kantoren van de Federale Politie naar het 
Arcadengebouw (blok D&F) staat wel vast. Die werken 
zijn vandaag al bezig. 
 
 
3.. Tour en Taxis: 40 % kantoren van 400.000 m² 
: 160.000 m² 
Het is een project met gemengde functie met vooral de 
woonfunctie en woonvoorzieningen. 
Centrumfuncties zoals 2 scholen, 2 créches, post, 
sporthallen, medialokalen, enz. zijn voorzien. Er is 
kritiek van de omwonenden op vlak van de ontsluiting, 
de groenvoorziening, de architectuur enz.. 
 
 
 
 
3.. Uplace. 40.000 m² kantoren 
 
Uplace is in de eerst plaats een shoppingcenter: 80.000 
m² winkels. Tegen deze grote winkeloppervlakte is er 
heel wat kritiek van de omgevende steden en van 
Unizo. (Unie van zelfstandige ondernemers)  
 
 
 
 
Totaal nieuwe kantoren: 490.000 m² waarvan 230.000 m² voor de EU. 
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IV.. BRUSSEL ALS SLOKOP. 
 
De transportstructuur van Brussel bepaalt mee hoe Vlaanderen er zal uitzien:  
Zie thesis 'Een grotere mobiliteit en bedreiging voor stad en platteland"  
http://www.hetautonomehuis.be/EEN_GROTERE_MOBILITEIT_een_bedreiging_voor_stad
_en_platteland.pdf 
 
1.. Middeleeuwse stad: het leven speelde zich af binnen de muren 
 
2.. De 19° eeuw:  
De spoorweg opent de stad 
De tram verbindt de nieuwe 19° eeuwse woonwijken en voorstedelijke 
dorpen (boerentram) met het centrum 
 
3.. De na oorlogse periode:  
De auto veroorzaakt de verspreide subsurbane gebieden rond de stad. 
De metro stimuleert de concentratie (cityvorming) in het centrum. 
 
Cityvorming en verschraling 
Reeds in de jaren '60 werd ons duidelijk gemaakt dat we moeten oppassen met 
grootschalige transportsystemen zoals de metro. Het boek "Steden Wegen Ruimte" van 
Henk Bakker en Marten Bierman maakte ons duidelijk dat overconcentratie, cityvorming 
en verwoestijning van de stad het onvermijdelijke gevolg zijn van massatransport. 
 
Gevaar van de te snel groeiende stad:  
Woonkazernes zijn bijna onvermijdelijk bij snelle massale woningbouw, zie Nederland. 
 
 
De groene rand doorsneden met dure transportinfrastructuur is een onomkeerbare stap 
naar de verstedelijking van het platteland, een  stap naar een 'groot Brussel'. 
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Metropool Brussel: toekomstig stadsgebied  
De oktopus genaamd GEN, gelijkt goed op het metro netwerk van Londen.  
Het GEN - gebied wordt ook wel eens 'Groot Brussel' genoemd. 
Centrumsteden zoals Aalst, Mechelen en Leuven zullen opgeslokt worden: elke 15 
minuten een snelle en massale transportverbinding met Brussel zal grote gevolgen 
hebben. Er zal geen tijd zijn voor assimilatie en integratie van de stadsvluchters. 

 
 

Lasten voor Vlaanderen 
dichtslibben van de open ruimten 
meer racisme en onverdraagzaamheid  
meer taalproblemen en conflicten 
 
Meer infrastructuurkosten 
Het GEN en de sneltrams zulen geen autobestuurders oppikken maar eerder vampirisch 
werken: 
het bevorderen van de overloop van Brussel;  
het uitzuigen van de centrumfuncties bvb: uplace -tram en de metro naar het NEO-
complex aan de Heyzel. 
 
Dure en grootschalige infrastructuur resulteert in 
grotere afstanden, 
grote snelheden, 
grote capaciteit, 
grofmazig systeem: haltes te ver van de bewoners, 
geen oplossing voor de files, meer pendel en meer overloop van Brussel. 
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PENDELKAART (bron: De Lijn)  
De invloed van Brussel op de regio wordt best uitgedrukt in de pendelgegevens en de wijze waarop 
men zich dagelijks naar Brussel verplaatst. 
Uit onderstaande kaart kan je afleiden dat de meeste auto's (rode kleur) afkomstig zijn uit de suburbs 
met verspreide villaverkavelingen. In die gebieden is het gebruik van het openbaar vervoer beperkt 
tot gemiddeld 30 %. Op de plaatsen waar het treinstation midden het woongebied gelegen is 
bedraagt de verhouding net het omgekeerde en gebruikt slechts 40 % de auto. 
 
Een goed voorbeeld  zijn de gemeenten Opwijk en Merchtem: ze zijn even ver van Brussel verwijderd 
en hebben allebei een treinstation. In opwijk is het station midden in het dorp gelegen en gebruikt 75 
% de trein naar Brussel . Te Merchtem ligt het station buiten de kern en gebruikt slechts 20 % de 
trein naar Brussel.  

De ruimtelijke ordening is bepalen hoe men zich verplaatst. 
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Waarom het GEN de files niet zal oplossen 
 
Het GEN (gewestelijk expressnet) is een capaciteitsverhoging van vooral het treinverkeer 
met hier en daar wat “snelbussen” om de gaten op te vullen. De hamvraag is of dat zal 
volstaan om de mensen te doen overstappen op het openbaar vervoer? 

Het antwoord is neen omdat het systeem veel te grofmazig is: de haltes zijn te ver van 
de woningen. Niemand zal geneigd zijn om van de auto over te stappen naar een 
“snelbus”. 

Te grofmazig 

De suburbane gebieden rond de hoofdstad zijn de hoofdoorzaak van de files omdat men 
zich in deze gebieden alleen maar met de auto kan verplaatsen. De verspreide 
bebouwing veroorzaakt immers een te groot voortransport voor het openbaar vervoer.  

Het GEN lost dat probleem niet op omdat er geen treinen rijden in dit verkaveld 
landschap, het is een te grofmazig systeem. 

We weten dat binnen de ring van 30 km rond Brussel, het GEN-gebied, zowat 70 % van 
de pendel naar Brussel met de auto gebeurt. In de tekening hieronder zie je de 
suburbane gebieden, de meeste auto’s komen uit dit gebied (auto/OV= 80/20 %) De 
zones langsheen de spoorlijnen genereren uiteraard veel minder pendelauto’s. (auto/OV 
= 40/60 %)  
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Het GEN is contraproductief  

De zeer grote capaciteit die men aanbiedt en de snelheid waarmee men Brussel zal 
kunnen bereiken kunnen en zullen een averechts effect hebben. Met het huidig 
parkeerbeleid (slechts 16 % vermindering parkeren) zal het leefmilieu niet verbeteren. 
De GEN-treinen zullen in het begin half gevuld rondrijden. Nadien zullen de Brusselaars 
en ook de allochtonen de weg vinden naar de goedkope woongebieden in de goed 
bereikbare satellietsteden en -dorpen. Het overlopen van de stad zal op termijn de 
pendel versterken en de treinen zullen terug vollopen. En dan? Nog meer sporen 
aanleggen? Ondertussen verloedert de stad nog meer…. 
Het investeren in steeds meer transport is dus een vat zonder bodem. 
 
 
Waarom het GEN niet bundelend zal werken 
Het GEN rijt de stad open zodat ze verder kan uitdeinen.  
Naarmate de stad meer en meer autovrij wordt , zal men met de auto naar de stations 
rijden, de files verplaatsen zich. 
Satellietdorpen en steden zijn in deze context onvermijdelijk. 
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De bebouwde oppervlakte rond Brussel 
De werkelijke grootte van Brussel kan je goed zien als je de bebouwing rond de stad 
analyseert. De grenzen van het Gewest Brussel loopt dwars door de woongebieden. 
 
 

 
 
 
Ter vergelijking,  
de bruto woondichtheid (incl. voorzieningen) van: 
o Brussel: 65 inwoners / ha - 31 woningen/ ha - woningbezetting: 2,1 inw./ woning 
o Brugge binnenstad: 75 inw./ha - 33 woningen/ha - 2,3 inw./woning 
o Antwerpen binnenstad: 100 inw./ha - 47 woningen/ha - 2,1 inw./ woning 
o Parijs: 202 inwoners/ha = 100 woningen/ha  (4 verdiepingen) 
o Gemiddeld appartement in Brussel = 75 m² 
 
BEWONING IN VLAANDEREN 
Aantal inwoners: 6.350.000.  
Totaal aantal gezinnen: 2.651.000.  
Prognose 2050: men kan er van uitgaan dat er een (maximale) toename is van de 
bevolking tegen 2050 van 1 miljoen inwoners. 
Dit geeft een vraag naar maximum 500.000 nieuwe woningen tegen 2050 (dit is een 
worst case met een woningbezetting van slechts 2 inwoners /woning).  
De "overloop" vanuit Brussel is daar nog niet bijgerekend, goed voor extra 100.000 
woningen. 
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SYNTHESESCHETS DOEMSCENARIO  
 
METROPOOL BRUSSEL 2050 VOLGENS DE HUIDIGE TENDENS: NEVELSTAD VLAANDEREN 
ONTMOET NEVELSTAD BRUSSEL 
Stedenbouwkundig rampgebied voor 3 miljoen inwoners. 
De transportinfrastructuur bepaalt de toekomstige stad. 
1.. Overconcentratie en cityvorming maken een grootschalig en grofmazig open vervoer 
(Gewestelijk Expres Net) noodzakelijk en maakt de auto onmisbaar in de suburbs. (het 
station ligt te ver van de woning)  
2.. Verpaupering van de 19°-eeuwse woongordel. 
3.. Het wonen en winkelen verhuizen naar de periferie: woonkazernes en 
shoppingcenters. 
4.. Autogerichte ruimtelijke structuur: in de suburbs (=filegebied) neemt de pendel toe  
en de files verplaatsen zich naar de grootschalige overstapparkings. (P) 
5.. De resterende open ruimte wordt als recreatiepark gebruikt. 
6.. Satelietsteden. 

 
 
Conclusie : dit rampgebied is qua ruimtelijke ordening nog slechter dan Los 
Angeles en daardoor is Brussel nu al koploper in de files wereldwijd en dat zal 
zo blijven, tenzij men het roer drastisch omgooit.  
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V.. VISIE 2050  -  BRUSSEL DE AUTONOME HOOFDSTAD 
MET VRIJWARING VAN DE GROENE GORDEL 
 
1.. DE WOONCRISIS OPLOSSEN BINNEN DE GRENZEN VAN GEWEST BRUSSEL 
 
SYNTHESESCHETS  -  GEWENST SCENARIO:  
de decentrale stad met een fijnmazig tramnetwerk 
geen kolonisatie van de groene gordel. 
De basis is een zelfregulerend fijnmazig tramnetwerk en verdichte woonkernen. 
 
1.. Het stadscentrum: goede mix van wonen, kantoren en diensten 
stad. 
2.. 19° eeuwse woongordel: verdichting woonweefsel met micro woningen. 
3.. Secundaire kernen met diensten en kantoren.  
5.. Autonome provinciesteden. 
4.. Autonome groene gordel - vrijwaring open ruimte - geen colonisatie!  
6.. Landelijke kernen. 
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DOELSTELLING:  
DE AUTONOME WOONSTAD, VERDICHTEN MET HOGE WOONKWALITEIT 
  
zonder grootschalige afbraak, 
zonder woontorens, 
zonder het massale aansnijden van de groene gordel, 
met behoud van het kleinschalig woonweefsel en de sociale netwerken. 
 
Te vermijden: grootschalige woonkazernes en/of woontorens 
omdat ze vervreemding en onveiligheid in de hand werken. 
Ze zijn asociaal omdat het een ghetto mentaliteit kweken (te weinig sociale mix) en het 
werkt de verschraling van de gebouwde omgeving in de hand. 
 

De tendens omkeren: 
 
NAAR EEN STEDENBOUW DIE DE AUTO OVERBODIG MAAKT 
De stad op maat van de voetganger heeft altijd bestaan, het komt er nu op aan van deze 
kwaliteiten van de historische steden terug te ontdekken en op een eigentijdse wijze toe 
te passen.  
De loopafstand van 400 meter blijft de basis. 
 
 
NAAR EEN TRANSPORTSYSTEEM DAT DE BEWONERS NAAR DE STAD ZUIGT 
Een transportsysteem dat de bewoner in de stad beloont en de stadsvluchter ontmoedigd  
is een systeem dat meer comfort biedt aan de stedelingen dan aan de pendelaars. 
 
Een zelfregulerend openbaar vervoerssysteem dat de woon-werk afstand vermindert is 
mogelijk:  
naarmate men verder van de stad woont is de prijs duurder en de frequentie lager. In de 
stad is er een zeer hoge frequentie en is de prijs bijna gratis. 
 
 
 
 
DE STEDENBOUWKUNDIGE UITGANGSPUNTEN 
 
Zoals de (gewezen) Antwerpse stadsbouwmeester Kristiaan Borret terecht opmerkt in 
De Standaard van 10 mei, liggen de oplossingen voor de woningnood en de ruimtelijke 
problemen niet noodzakelijk in megaprojecten zoals hoge torenbouw. Herbestemming 
van bestaande gebouwen is wellicht een duurzamere oplossing die bovendien even goed 
jobs opleveren.  
 
De recente initiatieven van Brussels Staatssecretaris voor wonen Christos 
Doulkeridis  zijn dan ook een stap in de goede richting. Zo richtte het Gewest recent 
een gewestelijke leegstandcel op, professionaliseert het de sociale verhuurkantoren, 
neemt het initiatief om kantoorruimtes om te bouwen, financiert het de renovatie van 
leegstaande of niet-geïsoleerde woningen, creëert het contracten voor tijdelijke bewoning 
(de zogenaamde bezetting ‘ter bede’) in afwachting van vergunningen of werken aan het 
gebouw,… 
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EEN AANTREKKELIJKE EN GEZELLIGE STAD IS MOGELIJK  
Maak Brussel zo aantrekkelijk zodat het kan concurreren met het wonen in het 
buitengebied.  
Aandachtspunt is de aantrekkelijkheid voor gezinnen met kinderen, dus meer 
groenvoorziening, meer rust, veiligheid en minder auto's in de steden; alsook:  
o decentrale tewerkstelling en doorgedreven  functieverweving - geen monofunctionele 

zones, geen grootschalige concentraties. 
o fijnschalig OV-net op loopafstand 
o walk to work: sociale voorzieningen en werken op loopafstand 
o woonvoorzieningen op het gelijkvloers 
o woningen boven de voorzieningen met max 4 woonlagen zodat er contact met de 

straat en  sociale controle  mogelijk is. 
 
Appartementen tot 4 bouwlagen hebben niet de nadelen van hoogbouw, maar kunnen 
voldoende woonkwaliteiten bieden om de mensen te overtuigen om dichter bij wel 
mekaar te wonen. 
Hier zijn balkons nog goed bruikbaar, hier behoudt men contact met de begane grond.  
Liften zijn niet altijd nodig. Zie onderstaand voorbeeld: Vauban te Freiburg. 
 
 

 
De gepaste architectuur: hoge eisen stellen aan de architect 
o De kwaliteiten van de (meergezins-) rijwoning zouden moeten meegenomen worden 

het basisconcept. 
o De inspiratie voor de architectuur zou het karakter van de stad moeten zijn: 

Amsterdam is verschillend van Gent en de architectuur dient dat karakter te 
respecteren. 

o Kwaliteiten in de architectuur kunnen niet afgedwongen worden met voorschriften, 
een gesprek met de stadsarchitect in de fase van het voorontwerp is noodzakelijk; 
zeker voor belangrijke projecten. 

o Goede voorbeeldprojecten zijn noodzakelijk voor de naschoolse opleiding van de 
architecten. 

o Goede sociale mix dank zij verweving van talrijke woontypes, groot en klein. 
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De architect alleen kan het niet oplossen, er is ook een beleid nodig dat ervoor zorgt dat 
het gebouw in een leefbare en gevarieerde woonomgeving terecht komt. 
 
De woonomgeving,  
doelstellingen waar maken met ondersteunende beleidsmaatregelen 
Sociaal 
o Een veilig gevoel in eigen woonbuurt en erbuiten is van kapitaal belang; de stad als 

warme wollen deken. 
o co-housing projecten voor meer sociale 

netwerken, 
o beter kleine groepen van 20 à 30 woningen, 

zodoende is dit beter te integreren in de buurt 
en is er minder weerstand bij de plaatselijke 
bevolking,  

o voedselvoorzieningen en energievoorziening in 
de onmiddellijke omgeving van de 
woonomgeving. 

Verkeer 
o Auto’s weren uit de stad, verkeersvrije straten 

en pleinen. (zie hieronder foto van 'Vauban' te 
'Freiburg') 

o Betere verweving wonen en werken: beperking van de vervoersstromen. 
o Cityvorming (te hoge concentratie ) en sprawl (te lage dichtheid) vermijden. 
o Openbaar vervoer: betaalbaar en fijnmazig 
Kinderen 
o Groenere omgeving voor een gezond leefklimaat, 
o meer groene ruimte en speelruimte voor de kinderen, 
o meer voorzieningen zoals crèches en scholen,  
o veilige schoolroutes op loopafstand naar de scholen.  
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2.. VERDICHTINGSCONCEPT WONEN 2050 
Autonome groei zonder pendel en zonder stadsvlucht 
 
TOTAAL POTENTIE IN GEWEST BRUSSEL:  
Huidig aantal bewoners: 1.154.000.  
Huidig aantal gezinnen: 556.143. 
Huidige woondichtheid:  
72,5 inwoners per ha ofwel 34,5 woningen per ha. 
Vergelijking met Parijs: 202 inwoners per ha  ofwel 100 woningen per ha. 
 
BEHOEFTE AAN WONINGEN TEGEN 2050    
Nodig tegen 2050 voor een autonome woonstad: 1.285.714 woningen.  
Bestaande woningen: 509.433.  
Nieuwe woningen te voorzien: 785.000.  
Vereiste woondichtheden:   
100 woningen/ha = 4 woonlagen, (zie de verbeterde galerijwoningen), incl. de groene 
ruimte en ruimte voor diensten op het gelijkvloers.  
In de decentrale wooncentra kunnen kantoren bovenop de woningen voorzien worden. 
Groepswoningbouw is te beperken tot  max. 20 à 40 woningen omdat dit een goede 
schaal is voor het opbouwen van een sociaal netwerk.  
Het is ook een feit dat de omwonenden niet graag te grootschalige wooncomplexen in 
zijn buurt hebben omdat het de buurt te veel zou ontwrichten. 
 
De te verdichten oppervlakte van Gewest Brussel 

 
IS ER GENOEG RUIMTE IN GEWEST BRUSSEL OM DE GROEI AAN WONINGEN OP TE VANGEN? 
Totale oppervlakte Gewest Brussel: 16.100 ha, 
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af te trekken:  20 % voor het Zoniënwoud en het Koninklijk Park. 
POTENTIE 
Het totaal te verdichten oppervlak bedraagt ongeveer 13.000 ha. 
Woondichtheid: 100 w/ha (4 woonlagen). 
Mogelijk aantal woningen: 1.300.000. 
Mogelijk aantal inwoners:  
1.300.000 x 2,1 = 2.769.000 inwoners. 
PROGNOSE 2050 
De woonvraag: 2.760.000 inwoners ofwel 785.000 woningen. 
 
Balans: 
de potentie:     2.769.000 inwoners 
de woonvraag: 2.760.000 inwoners 
 
 
WELKE ARCHTECTUUR? 
Groene architectuur met groene plateaus, vertikale- en daktuinen, maakt het mogelijk om hogere 
woondichtheden te combineren met een toename van de groene ruimten.  
 
CONCRETE INVULLING 
AMBITIE 2050 - NIEUWE WONINGEN TE VOORZIEN: 785.000 
 
ACTIES RAMING AANTAL 

NIEUWE 
WONINGEN 

TOETSING 

GROEPSWONINGBOUW   
1.. Bebouwen van onbebouwde percelen: 3440 ha 344.000  
RENOVATIE   
2.. rijwoningen ontdubbelen - microhousing 129.272  
3.. leegstand 30.000  
4.. woningen boven winkels 5.000  
INBREIDING   
5.. inbreiding binnengebieden 50.000  
6..reconversie industriegebieden en brownfields 47.000  
7.. diverse ingrepen zoals het overkappen van de ring en de 
spoorweginfrastructuur 

20.000  

8.. verdichten decentrale wijkcentra 60.000  
RECONVERSIE   
9.. reconversie van de leegstaande kantoren: 1,2 miljoen m² 20.000  
10.. reconversie van monofunctionele kantoorzones 15.000  
VERDICHTING OPEN WOONGEBIEDEN   
11..aansnijden van de open ruimten aan de stadsrand:  
urban farming wooncomplexen 

20.000  

12.. verdichten van de bebouwing in de zones voor open 
bebouwing 

20.000  

   
TOTAAL NIEUWE WONINGEN 760.272  
 
In volgende nieuwsbrieven gaan we in detail in op de concrete realiseerbaarheid van 
deze 12 actiepunten. 
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3.. VISIE  BUURTWINKELS EN -VOORZIENINGEN 
De structuur van de kernen is historisch gegroeid en komt grotendeels overeen met het 
middeleeuwse stratenpatroon.   
De historische poorten van de binnenstad kunnen terug hun betekenis krijgen als 
verbinding met  de omliggende stadswijken. Elke poort kan een eigen accent krijgen met 
een knooppunt van de bovengrondse tram die de commerciële ruggengraat wordt van de 
stad. 
Meer hierover,  zie volgende nieuwsbrief. 
 

 
 
 
De woonvoorzieningen op loopafstand in de decentrale voetgangersstad 
De bestaande kernen versterken met verkeersvrije straten. 
Een tram in de verkeersvrije straat is goed voor de 
middenstand, zie foto Veldstraat te Gent. 
 
SHOPPINGCENTRA zijn  een verouderd concept en 
niet geschikt voor steden: 
Ze zijn vooral geschikt voor de tweeverdieners die 
elk weekend hun koffer vol laden. Daarom zijn 
shoppingcenters op maat van de auto.  
Openbaar Vervoer is dus niet echt geschikt omwille 
van de omvangrijke winkelvolumes. 
De bakfiets: ook niet geschikt vanwege te grote 
afstanden. 
Ook cafés, terrassen, theaters, cinema, enz... 
worden uit de stad gezogen...  
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Winkels - 'shopping nieuwe stijl' - zonder auto 
 
Bestelling via het internet: grote volumes worden thuis besteld tijdens het weekend. 
Dagelijkse aankopen; de winkel om de hoek 
Gespecialiseerde winkels horen thuis in het stadscentrum, deze is goed met de tram 
bereikbaar. 
Ook de mensen van de groene gordel kunnen genieten van de aantrekkelijke stedelijke 
ambiance dank zij de boerentram die het commerciële centrum verbindt met de 
landelijke gebieden, zonder overstappen. 
 
Nodig voor het stedelijk wonen: cijfers over winkels in het woonweefsel 
Bron: Wonen of Wijken. 
- Gemiddeld: 2,7 m2 winkeloppervlakte per woning. 
- Primaire winkels: op 300 a 400 m. loopafstand; èèn winkel op 180 inwoners. 
- Secundaire Winkels: op 600 à 800 m. loopafstand; een winkel per 500 inwoners. 
- Grotere winkeleenheden: 
  kleine zelfbediening van 120 m2 : per 600 gezinnen; 
  grote zelfbediening van 300 m2 : per 1.500 gezinnen. 
- lnplanting: geïntegreerd in een wooncentrum op het kruispunt der looproutes voor 
voetgangers. In de binnengebieden van de bouwblokken is er heel wat mogelijk. 
 
Met een groen plateau (daktuin met 50 cm teelaarde)  kan men heel wat ruimte 
scheppen voor stapelruimte, winkelruimte, ambachtelijke bedrijven en diensten op het 
gelijkvloers. Tegelijkertijd kan men de aanwezigheid van groen en biomassa vergroten. 
Met 'Solatubes' (zonnebuizen) kan men natuurlijke verlichting voorzien onder deze 
plateaus. Met één buis kan men een ruimte van 4 op 4 à 5 op 5 meter voldoende  
verlichten. Deze buizen kunnen goed in hagen en de tuinaanleg geïntegreerd worden en 
nemen dus niet veel plaats in. 
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Speelruimte. 
Het is een steeds terugkerend uitdaging: de stad leefbaar maken voor gezinnen met 
kinderen. Naast scholen en kinderopvang is de veilige kinderspeelruimte van cruciaal 
belang. 
De normen die we in de boeken lezen worden bijna nooit gehaald. 
- Per woninggroep (30-50 woningen): klein speelpleintje:100 à 200 m². (=co-housing 
schaal) 
- Per woonbuurt (1.200 inwoners):speelruimte met verhard · gedeelte: + 1.000 m² 
op max. 300 à 400 m. loopafstand  
- Per woonwijk {3.000 inwoners): sportvelden en gemeenschappelijke lokalen: + 6.600 
m2 
op max. 600 a 800 m. loopafstand  
 
De minimaal noodzakelijke open ruimte voor kinderen tot 12 jaar: 20 m² / woning. 
 
 
 
Tekening hiernaast : een natuurlijk 
speelplein in het hart van Londen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De staten en pleinen zijn eigenlijk de ideale 
speelruimten op voorwaarde dat er geen auto's op 
rijden, want dat is het grootste probleem, zeker voor 
kleine kinderen. 
Het verkeersvrij speelpleintje te Mechelen in het 
Begijnhof is een goed voorbeeld van integratie van 
een speelruimte in het stedelijk weefsel. 
 
 
 
 
 
 
Kinderen in flats vragen speciale aandacht:  
speelruimte op de hogere galerij is mogelijk op 
voorwaarde de breedte groter is dan 2,5 m.  
Een galerij  van 2,5 m breedte en 8 m lengte geeft 
reeds een oppervlakte van 20 m². 
Zie foto hiernaast: de galerij vervangt de  straat op 
het gelijkvloers. (co-housingproject te Ouches, 
Zwitserland) 
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Foto's van Luc Jonckheere (Samenhuizen, VZW)   
 
Indien men twee verdiepingen neemt per 
galerij is er voldoende natuurlijke lichtinval; 
zelfs bij zeer brede galerijen van 2,5 tot 3 m 
breed. Zie foto hiernaast. (co-housingproject 
te Ouches, Zwitserland) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Scholen 
Aandachtspunt zijn de veilige schoolroutes zodat de kinderen zelfstandig te 
voet of per fiets naar school kunnen. 
De schoolpoorten zouden in principe moeten uitgeven op verkeersvrije straten. 
 
De inplanting heeft alles te maken met de nabijheid van de woningen op loopafstand. 
- Per woonbuurt (1.200 inw.): kindercrèche, peutertuin en kleuterklas  
op 300 a 400 m. loopafstand. 
- Per wijk (3.000 inw.): lagere school 
op 600 a 800 m. loopafstand. 
- Per groep van wijken: secundaire school  
op 1.500 a 2.000 m. loopafstand. 
- Ontwerp:  
15-20 m² per leerling voor lager- en kleuteronderwijs,  
30-40 m2 per leerling voor secundair onderwijs. 
 
Ontspanningsruimten en 
cultuur 
Theaters, bioskopen, 
vergaderzalen, buurthuizen, enz. 
kunnen allemaal op een 
harmonische wijze  ingepast 
worden in het woonweefsel .  
Dat kan best in de 
binnengebieden onder een groen 
plateau, ofwel 'omwikkeld' door 
woningen.  
Zie foto Brussel St. Niklaaskerk. 
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4.. VISIE 2050 - KANTOREN TE BRUSSEL  

1. Aandacht voor het microklimaat en het effect op de straat. 
 
Geen onaangename tochtige 
ruimten. 
Geen hinderlijke slagschaduwen. 

 
Bijvoorbeeld:  
Brouckere plein. 
Vervanging van de bestaande 
energieverspillende blokkendozen 
met vliesgevels die deze historisch 
waardevolle site verstoren. 
 
 
 
 
 
 
 

2. Aandacht voor integratie in het woonweefsel: de aangepaste schaal, mix met 
woningen en woonvoorzieningen 
 
 

3. Vermijden van overconcentratie met een decentrale inplanting van kantoren  
verweven in het woonweefsel. Maximum 30 % kantoren per woonblok. 
 
 

4. Situering van kantoren boven de woningen met vier woonlagen 
omwille  van de sociale controle en contact met de straat 
 

      
5. Dode kantoorwoestijnen tot leven wekken met inweving van woningen en 

voorzieningen 
Voorbeeld Noordwijk 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. De 

actuele en toekomstige vraag naar kantoren 
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De behoefte aan kantoorruimte krimpt gestadig vanwege de digitalisering. 
Eenvoudige en efficiënte visuele en auditieve communicatie  (zoals video conferenties) 
maken het mogelijk om op afstand te communiceren.  
De gemiddelde ruimtebehoefte aan kantooroppervlakte was 10 m² per bediende. De 
overheid rekent 20 m² omwille van de vele vergaderzalen en archiefruimten en de EU 
rekent 30 m² per bediende om dat ze heel wat luxueuze vergaderzalen voorzien. Deze 
normen kunnen drastisch naar omlaag en het blijkt uit de recente cijfers van de EU dat 
ze elk jaar minder kantooroppervlak per bediende nodig hebben.  
 
7. Walk to work 
Concept en ontwerpprincipe: de bouwheer/promotor  bouwt niet alleen de kantoren, 
maar ook de woningen voor zijn werknemers in hetzelfde bouwblok of gebouw. 
Te voet naar het werk gaan is mogelijk indien de afstand tussen de werkplek en de 
woning niet meer dan 400 m bedraagt.  
Een goed voorbeeld zijn de kantoren van Facebook, zie nieuwsbrief nr 11.  
Hieronder  een voorbeeldontwerp.  

Nieuwbouw: 40 woningen = 114 bewoners 
Renovatie: 64 woningen = 140 bewoners 
Kantoren: 10 m²/pers. 
2.220 m² goed voor 222 werknemers 
Diensten en  winkels: 4.200 m²  
Groen: 38 m²/inwoner - dit is heel veel, dank zij het gebruik van een groen plateau in 
het binnengebied (min. norm = 10 m²) 
Diverse tewerkstelling: onder het groen plateau 
 
Grote stedenbouwkundige voordelen:  
o een fundamentele oplossing voor de files. 
o de energiebesparing : 1/3 van ons energieverbruik =transport. (400 euro per maand 

per gezin) 
o herwaardering van het stedelijk weefsel: renovatie en nieuwbouw 
o verdichting met hoge woonkwaliteit: 210 inwoners per ha.  
o vrijwaring van het platteland 
Grote economische voordelen:  
voor de werkgever 
o de bedrijfswagens worden bedrijfswoningen. 
o een bedrijfswagen kost gem. 400 à 500 euro per maand 
o een bedrijfswoning: opbrengst gem. 600 euro per maand. 
voor de gemeenschap  
o minder files = minder kosten, minder tijdsverlies, minder stress. 
o de autoluwe stad is een automatisch gevolg.  
o geen dure investering in transportinfrastructuur. 
o minder luchtvervuiling. 
o meer groen in de stad. 
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3.. VISIE 2050 - INDUSTRIE EN DE NIEUWE MICRO-ECONOMIE 
 
Aparte industrieterreinen zijn een verouderd concept. 
Vervuiling en milieuhinder kunnen technisch opgelost worden (lucht, water geluid) 
 
Waarom zijn aparte industriezones buiten het woonweefsel te vermijden? 
Geïsoleerde industrieterreinen zijn meestal aangewezen op autoverkeer en in vele 
gevallen zeer moeilijk met openbaar vervoer te bereiken. 
De meeste industrieterreinen zijn zeer ruimtevretend en dus zeer inefficiënt qua 
ruimtebeslag. 
 
Wanneer zijn industrieterreinen onverzoenbaar met de 
woonfunctie en kunnen ze niet in steden voorzien 
worden? 
Ingeval van:  
gevaar voor ontploffingen of gevaarlijke opslagplaatsen 
(brandstoffen of chemische stoffen;  
te veel verkeersaantrekking van zwaar verkeer. 
 
De nieuwe micro-economie  
 
De nieuwe micro economie is sterk verbonden met de nieuwe 
media en is per definitie kleinschalig en ontstaan vanuit de 
basis. Het is geen top-down economie maar een spontane 
organisch groeiende laterale economie.   
De nieuwe micro-economie geeft nieuwe mogelijkheden voor integratie in het 
woonweefsel  en compact bouwen. 
 
Zo is bijvoorbeeld de kanaalzone te Bussel is een gebied met veel mogelijkheden om 
wonen en werken samen in te weven. 
 
Tewerkstelling in ambachtelijke zones wordt verzoenbaar met de woonfunctie 
dank zij  
verticale inbreiding, 
de toepassing van  
groene plateaus en de 
nieuwe 
glasvezeltechnologie! 
 
Met de nieuwe technieken 
zijn er tal van nieuwe 
mogelijkheden om wonen en werken vertikaal te 
integreren.  
 
Zo bestaat er een plan om in de  oude 
ondergrondse ruimten van de metro te New York 
een ondergronds park aan te leggen met natuurlijk 
licht d. m. v. glasvezel technologie. Het project 
noemt 'Lowline' 
Lees meer... 

https://www.kickstarter.com/projects/855802805/lowline-an-underground-park-on-nycs-
lower-east-sid 
 
Walk to work is dus ook haalbaar voor industriële en ambachtelijke zones: men kan 
wonen waar men werkt.   
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Een zelfregulerend openbaar 
vervoerssysteem dat de woon-werk 
afstand vermindert is mogelijk:  
naarmate men verder van de stad woont is de 
prijs duurder en de frequentie lager. In de stad 
is er een zeer hoge frequentie en is de prijs 
bijna gratis. 

6.. VISIE 2050 - VERKEERSVRIJ BRUSSEL 
 
HET TRANSPORTSYSTEEM BEPAALT IN BELANGRIJKE MATE DE WIJZE WAAROP DE STAD 
IN DE TOEKOMST ZAL GROEIEN. 
 
We volgen het principe van de “Trias transportica“: in volgorde van belangrijkheid 

 
ten eerste: beperkt de transportvraag, walk to work 
ten tweede: gebruik duurzame en C02 neutrale 
verplaatsingsmiddelen 
ten derde: maak een zo efficiënt mogelijk gebruik van de 
ruimte 
Daarom is de organisatie van de stad op maat van de 
voetganger en de tram is een absolute prioriteit. 
 
 

 
De voetgangersstad - loopafstand: 400 m 
De basisvoorzieningen zoals de lagere school en de 
primaire winkels op loopafstand moet steeds het 
basisprincipe zijn. 
Een cirkel met een straal van 400 m bevat een 
oppervlakte van 50 ha. 
Met een woondichtheid van 100 woningen/ha op 50 ha. 
bekom je 5.000 inwoners. 
Dit zijn volwaardige woonbuurten waarin alle mogelijke 
voorzieningen op loopafstand te organiseren zijn. 
 
Ontbussen en vertrammen is de boodschap. 
Een fijnmazig tramnetwerk bovenop het metronetwerk is 
wenselijk en noodzakelijk.  
De metro is een duur grootschalig massavervoer, goed 
voor massale pendel. 
De tram is goed voor de handel en wandel en de bewoners. 
 
Langparkeerplaatsen hebben een belangrijke 
verkeersaanzuigend effect en dat is in de binnenstad zeker 
te vermijden. Daarom dienen de langparkeerplaatsen zo 
ver mogelijk buiten de stad voorzien te worden. 
 
Transitparkings: 
kleinschalige parkings aan de sneltramlijnen, zo kort 
mogelijk bij de woningen in het buitengebied. 

 
 
 

Meer over de voetgangersstad Brussel , zie volgende 
nieuwsbrief. 
 
 
  

 m²/persoon 
1. Voetganger 0,7 
2. Tram 1,5 
3. Metro 2,5 
4. Bus 4,5 
5. Fietser 8 
6. Moto 17 
7. Auto 40 



35 
 
7.. VISIE  2050 - GROENE RUIMTEN 
 
De bewoners vragen meer groen in de stad, men wil ook ruimte voor stadslandbouw, 
maar de ruimte is heel beperkt. In het plan met de groenvoorzieningen per huizenblok 
zie je dat er vooral in het centrum zo goed als geen groen voorhanden is. 
 
Er is onvoldoende ruimte voor 
nieuwe parken. 
 
Wat wel mogelijk is:  
o het uitkernen van de 

binnengebieden en het 
voorzien van een groen 
plateau in dit binnengebied 

o het voorzien van verticale 
tuinen  

o het voorzien van daktuinen  
 
Deze drie ingrepen zullen het 
mogelijk maken om de beoogde 
kwalitatieve verdichting te 
kunnen realiseren.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De beoogde verdichting van Brussel is niet mogelijk zonder AUTONOME GROENE 
ARCHITECTUUR  
 
 
De verticale tuinen nemen geen ruimte in, maar hebben een zeer groot effect op het 
leefmilieu. 
Zie foto  
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Verticale inbreiding is een noodzaak 
indien we grote woondichtheden met 
groenvoorzieningen willen combineren.     
Dit is mogelijk en realiseerbaar met groene 
plateaus. 

 
 
Daktuinen  
zouden de regel moeten zijn en een integraal onderdeel van het concept van de 
architect. 
 
Groene ruimten, sportvelden en stadslandbouw 
 
Als men in de stad zelf genoeg ontspanningsmogelijkheden heeft, dan hoeft men dit niet 
te zoeken buiten de stad, aan de kust of in recreatiegebieden. 
 
Valorisering en uitbreiding bestaande stadsbossen 

Voor de vele nieuwe bewoners is het belangrijk dat men voldoende ontspanning kan 
vinden in de groene ruimten van de stad. Vooral sportvelden zijn er altijd te weinig 
omdat zo veel ruimte opeisen.. 

Er zijn nochtans mogelijkheden. 

Overkapping noorderring te 
Wemmel.  

Aansluitend aan het Laarbeekbos en 
het Poelbos 

Sport en recreatieve infrastructuur zijn 
mogelijk zonder het landschap aan te 
tasten.  

Het landschap kan zelfs biologisch qua 
biodiversiteit verrijkt worden. Het is een 
win-win situatie voor Vlaanderen en voor 
Brussel. 
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Overkapping Noorderring aan de Heyzel 
Voorzien van een polyfunctionele bestemming met een parking in het groen. 
 
 

 
 

 
Een parking (2 lagen) boven de ring kan een grote groene ruimte creëren aan de ene 
kant en aan de andere kant kunnen hotels, restaurants, woningen en andere functies een 
stedelijk plein vormen rond het nieuwe voetbalstadion. Op deze wijze wordt  huidige 
troosteloze mega-parking getransformeerd in een meer aaneengesloten stedelijk weefsel 
met uitkijk op een rustig parkgebied.  
 
 
Parkeerplaatsen nemen zeer veel ruimte in. 
Brussel telt een parkingpotentieel van 750.000 wagens, het merendeel op privédomein. 
Het totale ruimtebeslag bedraagt 1.200 ha! Dit geeft ongeveer 20 m² extra groene 
ruimte per woning, wat overeen komt met de minimum norm betreffende open ruimte 
voor kinderen. 
Deze ruimte kan op termijn ter beschikking komen. 
 
Conclusie  

een kindvriendelijke stad is een stad zonder rijdend en stilstaand verkeer. 
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VI.. VISIE 2050 - DE AUTONOME GROENE GORDEL 
DE OPLOSSING VOOR EEN SAMENHANGENDE EN DUURZAME VISIE VOOR STAD EN 
PLATTELAND 
 
De rand: de open ruimte rond de stad is al erg aangetast. 
De resterende open ruimte bewaren is een prioriteit in het voordeel van 
Vlaanderen en van Brussel. 

Het komt er nu op aan om de zone tussen de gele lijn en de groene lijn open te houden. 
Met de 'morfologische stad' (rode lijn) bedoelt men het suburb-gebied waar de bewoners 
voor de meeste  behoefte naar Brussel trekken (cultuur, winkelen, werken enz..)  
 
DE STAD EN DE GROENE GORDEL VORMEN SAMEN EEN AUTONOME REGIO VOOR 
VOEDINGS- EN ENERGIEPRODUCTIE 
 
Het buitengebied mag niet parasiteren op de stad:  
verkeersoverlast in de stad komt voornamelijk van de 'villabewoners'. 
De stad mag niet parasiteren op het buitengebied:  
slaapsteden in het buitengebied ontstaan vanwege het ontbreken van een 
voldoende kwalitatieve woonomgeving in de stad voor gezinnen met 
kinderen. 
De autonome stad kan niet zonder de groene gordel 
Energieproductie met zon en wind zijn in de stad niet mogelijk, ofwel zeer 
beperkt. Met biogas is dat wel beperkt mogelijk dank zij de overvloed aan 
calorierijk keukenafval. 
Met urban farming kan (max.) 20 % van de groenten gekweekt worden, 
de rest is voor de groengordel rond de stad.  
De groene gordel heeft de stad nodig als afzetgebied. 
Zonneparken, windturbines en biomassa zorgen voor de energieproductie.  
Zowel lokale energieproductie als -voedselproductie zorgen voor de plaatselijke 
tewerkstelling in de groene gordel.  
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ACTUA 
 
1.. WONEN IN DE STAD IS BETER VOOR DE NATUUR 
http://www.usnews.com/news/articles/2014/01/09/suburbs-wipe-out-cities-green-
initiatives 
Driving and larger houses wipe out the greenhouse gains in urban areas 
By ALAN NEUHAUSER  
January 9, 2014 RSS Feed Print  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Onderzoekers hebben ontdekt dat in New York en andere stedelijke gebieden, een 
relatief lage uitstoot hebben aan broeikasgassen, maar dat deze goede resultaten teniet 
worden gedaan door de omliggende voorsteden. 
 
Onderzoekers in Californië hebben ontdekt dat de broeikasgassen verminderen in geval 
van wonen in hoge densiteit. Zo lijken steden als New York en Washington DC - een 
relatief kleine ecologische voetafdruk te hebben - terwijl hun omliggende voorsteden veel 
slechter scoren (rood en oranje). 
 
De meest dichtbevolkte stedelijke gebieden hebben de neiging om de laagste CO2 
footprint te hebben hebben, maar hun voorsteden doen dat voordeel teniet. 
" Steden zijn geen eilanden: ze bestaan in een complex landschap . " 
 
De suburbs dragen bij tot  de helft van alle huishoudelijke uitstoot van 
broeikasgassen in de hele regio, ook al zijn ze goed voor minder dan de helft 
van de bevolking .  
In de voorsteden met hun grotere huizen en met veel autotransport, was de uitstoot zo 
hoog als tweemaal de gemiddelde, terwijl huishoudens in het centrum van steden 
ongeveer 50 procent onder het gemiddelde uitstoten. 
  
Nuancering is nodig. Californie heeft een lage uitstoot als het gaat om het gebruik van 
elektriciteit , maar heeft grote uitstoot van de het autovekeer. Ter vergelijking , in delen 
van het Midwesten bekomt men elektriciteit van kolengestookte centrales en daar zijn de 
resultaten het tegenovergestelde . 
 
Deze studie, gefinancierd door de National Science Foundation en de California Air 
Resources Board, werd gepubliceerd in het tijdschrift Environmental Science & 
Technology. 

http://www.usnews.com/topics/author/alan_neuhauser
http://www.usnews.com/rss/news
http://www.usnews.com/rss/news
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2.. DE BRUSSELSDE WOONCRISIS DEINT NU OOK UIT NAAR 
DE RAND 
Bron: De Standaard van 10/02/2014 
 
Het opsplitsen van woningen in kleinere appartementen is een goede zaak omdat het 
beantwoord aan de tendens van de gezinsverdunning. Maar...op voorwaarde dat het op 
de juiste wijze gebeurd. 
Men heeft immers een bouwvergunning nodig waarbij de normen voor  de 
brandveiligheid, de akoestiek, de stabiliteit en isolatie gerespecteerd worden. Ideaal 
gezien zou men een fikse premie moeten geven voor diegenen die de verbouwing van de 
opsplitsing combineren met een doorgedreven isolatie. Het aanvragen van een  
bouwvergunning kan dus geld opbrengen. 
De toestand in de praktijk is spijtig genoeg  iets heel anders.  
 
Acuut probleem 
Sommige vastgoedkantoren zetten aan tot huisjesmelkerij. Huurders zijn het slachtoffer 
en het OCMW draait op voor de kosten. Vilvoorde heeft er genoeg van en zal vanaf nu 
systematisch klacht indienen.  
Burgemeester Hans Bonte van Vilvoorde dient een klacht in 
tegen de verkoper en de vastgoedmakelaar van dit huis (het 
middelste). Foto: Geertje De Waegeneer  
 
Een woning voor één gezin wordt door een vastgoedkantoor te 
koop aangeboden als opbrengstwoning met meerdere 
appartementen. 
Nochtans heeft het huis geen vergunning voor meerdere 
appartementen.  
Gevolg: het wordt een huis waar te veel mensen in te kleine 
ruimtes wonen, die vaak verloederd zijn en met brandgevaar. 
De wooninspectie moet het huis onbewoonbaar verklaren, de 
burgemeester moet de gezinnen op straat zetten en het OCMW 
draait op voor de kosten om voor de gezinnen een nieuw 
onderkomen te zoeken. 
Dit fenomeen in Vilvoorde komt steeds meer voor: sinds midden 2012 zijn er al meer dan 
130 gezinnen uit hun woning gezet en werden er meer dan 100 processen-verbaal 
uitgeschreven.  
 
Uiteraard heeft dit  fenomeen alles te maken met de druk vanuit Brussel.  
In Brussel kost de huishuur gemiddeld 600 à 700 euro per maand. Velen  kunnen dit niet 
betalen en zakken af naar de rand waar ze voor een klein appartement van slechte 
kwaliteit 400 à 500 euro betalen.  
 
Burgemeester Bonte: ‘Wij zien aan de lopende band dat er panden worden gekocht door 
mensen uit Brussel, die ze dan opdelen in appartementjes en verhuren aan andere 
mensen uit Brussel voor wie de huurprijzen in de hoofdstad niet te betalen zijn. Vilvoorde 
ligt zo dicht bij Brussel en is zo goed ontsloten dat die mensen makkelijk hier kunnen 
wonen en hun sociaal leven toch in de hoofdstad hebben.’ 
'En we maken het ook mee met kleinere woningen die dan in twee, drie appartementen 
worden ingedeeld. Het is ook ronduit gevaarlijk. Onlangs is er brand uitgebroken in zo’n 
huis waar drie gezinnen in woonden, waarvan eentje in de kelder.’ 
'Het OCMW draait dan op voor de kosten. ‘Het OCMW moet de mensen die uit huis zijn 
gezet begeleiden in hun zoektocht naar een nieuwe woning. Omdat ze geen voorrang 
hebben voor een sociale woning, komt het er in de praktijk toch op neer dat het OCMW 
financieel moet bijleggen.’  
 
Ook in randgemeenten zoals Halle, aan de  andere kant van Brussel kent men dit 
fenomeen. 
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Website: www.hetautonomehuis.be 
 
Te raadplegen: het e-boek “Het Autonome Huis”. 
 
De volgende documenten zijn te downloaden:  
o De beleidsnota met de standpunten en concrete actiepunten. 
o Het beleidsadvies certificaten. 
o Thesis: Een grotere mobiliteit - een bedreiging voor stad en platteland. 

 
o De nieuwsbrieven van 2014 

Nr 18: VIsie 2050 - Brussel woonstad van de toekomst, hoe realiseren? (in 
voorbereiding) 
Nr 17: Visie 2050 - Brussel van kantoorwoestijn naar groene oase. (in voorbereiding) 
Nr 16: Visie 2050 - Brussel autovrij. (in voorbereiding) 
Nr 15: Visie 2050 - Inbreiding Brussel (in voorbereiding) 
Nr 14: Visie 2050 - Brussel explodeert, van betonwoestijn naar groene hoofdstad. 
 

o De nieuwsbrieven van 2013 
Nr 13: Visie 2050 - Wonen in Vlaanderen. 
Nr 12: Het nieuwe wonen - Hoe realiseren? 
Nr 11: Het nieuwe wonen - Eco-housing.  
Nr 10: Het nieuwe wonen - Cohousing.  
Nr 9: Architectuur in transitie - deel II. 
Nr 8: Architectuur in transitie - deel I. 

      Nr 7: Visie 2020- een andere wereld. 
o De nieuwsbrieven van 2012   

Nr 6: De autovrije stad. 
Nr 5: Bio-klimatische architectuur: de architectuur van de natuur. 
Nr 4: Groene hoogbouw – volksbedrog? 
Nr 3: Urban farming.   
Nr 2: Het nieuwe rijden: autonoom, gratis en groen. 
Nr 1: Zonneparken = de toekomst? 
 

Contact: 
Het Autonome Huis  
Heerbaan 132 - 1840 Londerzeel – België. 
Tel: 052 / 37 11 38 
e-mail: info@hetautonomehuis.be 
De inhoud van deze gratis nieuwsbrief mag gebruikt worden voor publicaties en onderricht, mits 
bronvermelding en de vermelding van de auteur. 
De herkomst van sommige  bronnen en foto's kon niet achterhaald worden. Gelieve eventueel 
ontbrekende bronvermeldingen te laten weten . Dan zullen we dit aanpassen op onze website.   

http://www.hetautonomehuis.be/
mailto:info@hetautonomehuis.be
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