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Van midden november 2014 tot midden januari 2015 kon al wie woont en werkt in de 
Brusselse Noordrand zijn mening over de regio kwijt op de website www.topnoordrand.be. 
Welke plekken spreken aan, welke gebieden zijn voor verbetering vatbaar en vooral: 
waarom? Dat waren de vragen. 
 
De bevraging kaderde in het territoriaal ontwikkelingsprogramma T.OP Noordrand. Dat is 
een initiatief van het departement Ruimte Vlaanderen in partnerschap met Brussel Stedelijke 
Ontwikkeling, de provincie Vlaams-Brabant en OVAM.  
 
In dit rapport stellen we de resultaten van de enquête voor. We situeren de bevraging eerst 
binnen de methodologie van het Territoriaal Ontwikkelingsprogramma Noordrand en lichten 
ten slotte het vervolgtraject toe. 
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1. Situering van T.OP Noordrand 
 
De Brusselse Noordrand is geselecteerd als testcase om principes uit het groenboek van het 
Beleidsplan Ruimte Vlaanderen te toetsen aan een concreet gebied. De Noordrand bestaat 
uit (delen van) de gemeentes Brussel, Evere, Grimbergen, Machelen, Schaarbeek, Vilvoorde 
en Zaventem. In onderstaande figuur (figuur 1) is de exacte afbakening van de Noordrand te 
zien. 
 

 
Figuur 1: Afbakening Noordrand 
 
De regio biedt een aantal interessante ruimtelijke vraagstukken, zoals: 

• Welke verdichtingsruimten en economische intensiveringsruimten kunnen we inzetten 
om de demografische explosie in Brussel mee op te vangen?  

• Hoe schakelen we de kernen van Vilvoorde, Machelen en Zaventem in de stedelijke 
regio van Brussel?  

• Hoe geven we de cohabitatie met de internationale logistieke knoop van de 
luchthaven vorm?  

• Hoe vermijden we een mobiliteitsinfarct?  
Om aan die uitdagingen het hoofd te bieden, zetten Ruimte Vlaanderen, Brussel Stedelijke 
Ontwikkeling, de provincie Vlaams-Brabant en OVAM een Territoriaal 
Ontwikkelingsprogramma (T.OP) op.  
 
Een Territoriaal Ontwikkelingsprogramma is een nieuw planningsinstrument. Relevante 
belanghebbenden worden samengebracht om in een bepaald gebied vanuit 
gemeenschappelijke doelstellingen tot (een programma van) realisaties op korte en 
middellange termijn te komen. Belanghebbenden zijn coproducenten van het T.OP. Elke 
organisatie – zowel de overheid als privé-instanties – of persoon die “iets te winnen of te 
verliezen heeft” bij een T.OP wordt beschouwd als een belanghebbende.  
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2. Participatie en coproductie 
 
De methodologie van het Territoriaal Ontwikkelingsprogramma is gebaseerd op participatie. 
De partners die het T.OP-project opstartten (Ruimte Vlaanderen, Brussel Stedelijke 
Ontwikkeling, de provincie Vlaams-Brabant en OVAM) betrekken actief de verschillende 
belanghebbenden uit de Brusselse Noordrand. De term ‘belanghebbenden’ krijgt een brede 
invulling. Het gaat namelijk om de ruimtegebruikers in de Noordrand: om overheidsinstanties, 
privé-instanties, financiers, verenigingen en burgers. Belanghebbenden worden als 
volwaardige partners bij het T.OP-project betrokken.  
 
In het kader van T.OP Noordrand komen verschillende vormen van participatie aan bod.  

• Drie ontwerpbureaus zijn tijdens workshops aan de slag met belanghebbenden uit 
verschillende milieus (de overheid, verenigingen en de private sector). De workshops 
zijn een coproductieve vorm van participatie. 

• Tijdens de workshops komen ook ontwerpopdrachten van studenten aan bod, die 
tegelijk in coproductie proberen te gaan met private actoren. 

• Ten slotte bereiken de workshops georganiseerde belanghebbenden, die hun kennis 
en mening kunnen delen. 

 
Om ook de niet-georganiseerde burger te bereiken, wordt gewerkt met crowdsourcing. 
 

3. Participatie door crowdsourcing 
 
Om de collectieve kennis over het gebied te verzamelen en te gebruiken, wordt in het 
participatieproces gebruik gemaakt van crowdsourcing. Die methode wordt vaak toegepast 
als er een nood is om de bestaande wetenschappelijke en expertenkennis aan te vullen met 
de kennis van het publiek. In het beste geval is het publiek dan een grote groep gebruikers 
die niet centraal georganiseerd zijn en die gedeelde inhoud genereren.  
 
Het grote voordeel dat crowdsourcing in een planningsproces biedt, is de mogelijkheid om 
met grote groepen van potentiële deelnemers te communiceren zonder dat er tijdsintensieve 
participatiemomenten georganiseerd moeten worden waarbij de overheid en de burger face-
to-face informatie uitwisselen. De Noordrand telt meer dan 125.000 inwoners en nog veel 
meer gebruikers. Het is moeilijk en duur om zo’n groep bijeen te brengen of te onderwerpen 
aan een enquête met een laagdrempelige vragenlijst. De grote hoeveelheid aan input geeft 
de mogelijkheid om de best mogelijke oplossing voor het gestelde probleem te selecteren. 
Bovendien leveren de verschillende reacties van de deelnemers belangrijke inzichten op die 
het gehele planningsproces kunnen ondersteunen. Tot slot vergroot het ook nog de 
transparantie van het proces en de mogelijkheid om verschillende visies binnen het proces 
een kans te geven. 
 
Volgende stappen kunnen binnen een crowdsourcingproces doorlopen worden 
(Papadopoulou & Giaoutzi, 2014): 

1. Het online voorstellen van een probleemstelling; 
2. Generatie van alternatieve oplossingen/input door de deelnemers; 
3. Evaluatie van de voorgestelde oplossingen; 
4. Selectie van het beste idee of de beste ideeën; 
5. De uitwerking van het geselecteerde idee door het bedrijf of de instelling die de 

probleemstelling lanceerde. 
 
Dit rapport is de uitwerking van stap 3, waarin de uitkomsten van de crowdsourcing worden 
opgelijst en geanalyseerd. Stap 4 wordt het opstellen van een longlist van goede ideeën, die 
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vervolgens door de partners tot een shortlist teruggebracht worden. Die shortlist wordt dan 
voorgelegd aan de belanghebbenden om na te gaan welke ideeën kunnen worden omgezet 
in concrete acties op het terrein (stap 5).  
 

4. Bevraging 
 
De bevraging was gericht op de niet-georganiseerde burger en had tot doel adviezen en 
inzichten te verzamelen over de troeven en verbeterpunten van de Brusselse Noordrand.  
 
De online bevraging biedt nog voordelen in het kader van het Territoriaal 
Ontwikkelingsprogramma: 

• de ruimtegebruikers in de Noordrand worden actief bij het project betrokken en ervoor 
enthousiast gemaakt; 

• de Noordrand wordt op de kaart geplaatst, wat het gebied en zijn inwoners een 
sterkere identiteit kan geven; 

• de resultaten van de bevraging zullen uiteindelijk leiden tot concrete acties op het 
terrein, in samenwerking met de verschillende belanghebbenden van het project. 

 
 

4.1. Inhoudelijke uitwerking 
 
Om ervoor te zorgen dat deelnemers aan de enquête constructief nadenken over het gebied, 
werden hen positieve vragen gesteld. 
 
Door te peilen naar hun favoriete plekken in de Noordrand hebben we deelnemers 
gestimuleerd om dieper na te denken over hun directe leefomgeving en de positieve kanten 
ervan te zien. De antwoorden kunnen door de partners worden gebruikt om een overzicht te 
krijgen van de verschillende plekken in de Noordrand die gewaardeerd worden. Ze geven 
ook aan welke aspecten de respondenten belangrijk vinden in hun directe leefomgeving, 
zoals de aanwezigheid van groen in de buurt, een vlotte mobiliteit of winkels op 
wandelafstand. 
 
Daarnaast konden de respondenten aangeven welke plekken “beter kunnen”. Die bewust 
positieve formulering had tot doel de respondenten te stimuleren om opbouwende kritiek te 
geven. De antwoorden geven een overzicht van de plekken in de Noordrand die verbeterd 
kunnen worden en geven aan waaraan concreet kan worden gewerkt.   
 

 
Figuur 2: Keuzeknoppen om plekken op de website toe te voegen 
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Naast de twee ruimtelijke vragen, kregen de respondenten ook een vijftal identificerende 
vragen, die meer informatie verschaften over de respondenten zelf: 

-‐ Naam 
-‐ Postcode 
-‐ E-mail 
-‐ Leeftijdscategorie 

o 0-10 
o 10-20 
o 20-30 
o 30-40 
o 40-50 
o 50-60 
o 60-70 
o 70-80 
o 80+ 

-‐ Band met het gebied (meerdere mogelijk) 
o Geboren 
o Opgegroeid 
o Woont er 
o Werkt er 
o Gaat er naar school 

 
In de communicatie op de website werd de meerwaarde van deelname aan de enquête 
benadrukt: niet alleen kunnen voorstellen van respondenten uiteindelijk worden uitgewerkt 
op het terrein, maar deelnemers maakten ook kans op een ballonvlucht boven de Brusselse 
Noordrand.   
 

4.2 Technische uitwerking 
 
De bevraging werd technisch uitgewerkt door het bedrijf Cegeka. Er werd gekozen voor een 
responsieve website, die een optimale webervaring biedt op een breed scala aan apparaten. 
Het ontwerp van een responsieve website schaalt mee met de afmetingen van een scherm, 
zonder in te leveren op de leesbaarheid van de tekst of de gebruiksvriendelijkheid. 
 
De ruimtelijke vragen werden grafisch uitgewerkt. De respondenten konden op een kaart 
aanduiden welke hun favoriete plekken waren in de Noordrand of welke plekken volgens hen 
beter konden. Ze konden hun keuze motiveren in een vrij veld, in maximaal 140 tekens. Het 
was ook mogelijk te reageren op posts van andere gebruikers, door de eerder toegevoegde 
plekken aan te klikken. 
 
Reacties werden niet meteen online weergegeven, maar werden eerst handmatig 
gevalideerd. 
 
De identificerende vragen en de verplichte ingave van een e-mailadres hadden als doel de 
drempel om te posten te verhogen, om meer ernstige antwoorden te genereren. 
 
De website werd in drie talen ontwikkeld: Nederlands, Frans en Engels. 
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4.3. Communicatie 
 
Om de bewoners en gebruikers van de Noordrand op de hoogte te brengen van de 
bevraging, hebben we verschillende communicatiekanalen aangewend: 

-‐ mail via belanghebbenden 
-‐ persberichten 
-‐ sociale media 
-‐ andere media 

 
Mail via belanghebbenden 
Aan de verschillende belanghebbenden die deelnemen aan het project T.OP Noordrand is 
op 5 november 2014 via e-mail gevraagd om hun achterban op de hoogte te brengen van de 
bevraging. Zo heeft onder andere OVAM via haar nieuwsbrief van 6 november 2014 
aandacht besteed aan de bevraging en postte het Brussels Gewest op 20 november een 
artikel op zijn website. 
 
Persbericht naar commerciële kranten 
Op 18 november is een algemeen persbericht aan alle grote Vlaamse kranten bezorgd, zoals 
De Morgen, De Standaard, Het Laatste Nieuws, Het Nieuwsblad, De Tijd en Metro. Ook de 
Franstalige kranten werden aangeschreven, zoals Le Soir, RTBF en La Dernière Heure. Ook 
een aantal regionale kranten ontvingen het persbericht, Brussel Deze Week en La Capitale. 
 
Persbericht naar gemeentekranten 
Voor elk van de Vlaamse gemeenten werd ook een persbericht gestuurd naar de 
gemeentekrant. De publicatiedata verschillen per gemeente: 

-‐ Grimbergen: begin december 
-‐ Vilvoorde: begin december 
-‐ Machelen: week 15 december 
-‐ Zaventem: begin januari 
-‐ Stad Brussel: op 25 november, via de website  

 
Facebook 
Via Facebook werd een advertentiecampagne gestart om de bevraging onder de aandacht te 
brengen van meerderjarige Nederlandstaligen die in een straal van 20 km om Brussel 
wonen.  
 

 
Figuur 3: advertentie over de bevraging op Facebook 
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Er werd gekozen voor een pay-per-clicksysteem. Dat houdt in dat de advertentie niet werd 
aangerekend per verschijning, maar per keer dat erop werd geklikt. De advertentie 
verscheen meer dan 59.000 keer op Facebook en werd 900 keer aangeklikt. 
 
Andere media 
Ook andere media hebben aandacht besteed aan de bevraging. 

-‐ Op 12 november werd op RINGtv, de regionale tv-zender voor de Vlaamse rand rond 
Brussel, een interview met de projectcoördinator uitgezonden. 

-‐ 19 november was een drukke campagnedag: de Vlaams-Brabantse regionale tv-
zender ROB-tv zond een herhaling uit van het interview dat eerder al door RINGtv 
werd uitgezonden, FM Brussel zond via de radio een telefonisch interview met de 
projectcoördinator uit, in de nieuwsbrief van de Vlaamse Vereniging voor Ruimte en 
Planning (VRP) werd ook aandacht besteed aan de bevraging en tot slot werd er een 
item op de interne koepelwebsite van de Vlaamse Overheid geplaatst.  

-‐ Op 20 november was er op de algemene website van de Vlaamse overheid ook een 
nieuwsartikel te lezen.  

-‐ Op 25 november verscheen een artikel op www.brusselnieuws.be. 
-‐ Op 28 november vermeldde de Strategische Adviesraad Ruimtelijke Ordening SARO 

T.OP Noordrand in zijn nieuwsbrief. 
 

5. Resultaten bevraging 
 
Voordat we de resultaten van de bevraging toelichten, is het belangrijk een opmerking te 
maken over de representativiteit van online bevragingen in het algemeen. Deelname aan 
een online bevraging vereist een aantal materiële zaken en competenties die een deel van 
de bevolking uitsluiten. Deelnemers hebben immers een computer en internettoegang nodig 
en moeten ermee overweg kunnen.  
 
In de analyse van de resultaten van de bevraging lichten we de volgende aspecten toe: 

1. respondenten 
a. globaal 
b. persoonsbebonden 

• leeftijd 
• taal 
• woonplaats 
• band met de Noordrand 

2. appreciatie 
a. globale appreciatie 
b. appreciatie in relatie tot de leeftijd 
c. appreciatie in relatie tot de band met de Noordrand 

3. argumentatie 
a. thema’s 
b. appreciatie in relatie tot de argumentatie 
c. ruimtelijke spreiding van de argumentatie 
d. argumentatie in relatie tot de leeftijd 
e. argumentatie in relatie tot de band met het gebied 

4. ruimtelijke statistische analyse 
a. alle plekken 
b. favoriete plekken 
c. plekken die beter kunnen 

5. websitegebruik 
a. sessies 
b. conversies 
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5.1. Respondenten 

Globaal 
 
In totaal ontvingen we 322 antwoorden op de bevraging. Een aantal daarvan waren dubbel 
gepost, voornamelijk doordat de respondenten hun input niet meteen weergegeven zagen op 
de kaart en daarom nogmaals reageerden. Na verwijdering van de dubbele antwoorden 
blijven nog 279 reacties over die geschikt zijn voor verdere analyse. Van de mogelijkheid om 
te reageren op eerdere posts, werd slechts 15 keer gebruik gemaakt. 
 
Gezien de omvang van de bevraging en het beperkte aantal Franstalige deelnemers (zie 
verder), is voorzichtigheid geboden bij de interpretatie van de resultaten. Toch geven de 
cijfers zekere tendensen aan en leverde de enquête waardevolle concrete voorstellen op die 
verder zullen worden behandeld. 
 

Persoonsgebonden 
 

Leeftijd 
265 van de 279 respondenten vulden hun leeftijd in. In de klassen 0 tot 10 en 80+ waren er 
geen respondenten. De 30- tot 40-jarigen vormen de grootste groep, op ruime afstand 
gevolgd door de 40- tot 50-jarigen en de 20- tot 30-jarigen. Boven de 50 waren er slechts 
weinig respondenten. 
 

 
Figuur 4: Leeftijdsverdeling respondenten 
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Taal 
237 respondenten antwoordden in het Nederlands, 39 in het Frans, 3 in het Engels. 
 

 
Figuur 5: Taalverdeling respondenten 
 
Men kan bijgevolg vraagtekens plaatsen bij de representativiteit van de bevraging voor het 
hele gebied. De cijfers verklaren wellicht ook waarom er vooral op Vlaams grondgebied 
locaties werden aangeduid (zie figuur 10). De lagere responsgraad van Franstaligen kan 
wellicht worden toegeschreven aan de lagere intensiteit van de Franstalige campagne. 
 

Woonplaats 
De woonplaats van de respondenten op basis van de postcode is erg divers. 
 

 
Figuur 6: Respondenten opgesplitst per postcode 
 
Wanneer we de woonplaats van de respondenten weergeven op een kaart, stellen we een 
concentratie vast in en rond de Noordrand. Aan de bevraging namen ook relatief veel 
mensen deel die op een behoorlijke afstand van de Noordrand wonen, meer bepaald in 
Kalmthout, Bree, Tienen, Gent en Melle. 
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Figuur 7: Ruimtelijke spreiding opgesplitst per deelgemeente op kaart 
 
 

Band met de Noordrand 
Bij de enquête werd gevraagd aan de respondenten om aan te geven wat hun band met het 
gebied is. Bij die vraag was het ook mogelijk om meerdere antwoorden te geven. Iemand die 
bijvoorbeeld in het gebied werkt, kan er tegelijkertijd ook wonen en er zijn opgegroeid. De 
meeste respondenten, namelijk 42%, hebben aangegeven dat ze in het gebied wonen. 
Daarnaast geven er 63 respondenten aan dat ze er werken, terwijl 45 respondenten in het 
gebied opgroeiden. 60 respondenten hebben niet aangegeven wat hun band met het gebied 
is. 
 

 
Figuur 8: Band van de respondenten met de Noordrand 
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5.2. Appreciatie 
 

Globale appreciatie 
De ruimtegebruikers (bewoners en gebruikers) van de Noordrand hebben, op één na, 
evenveel favoriete plekken toegevoegd als plekken die beter kunnen.  
 

 
Figuur 9: Aantal favoriete plekken tegenover plekken die beter kunnen 
 
De volgende kaart toont welke concrete plekken in de Noordrand werden beoordeeld door 
de respondenten.  
 

 
Figuur 10: Locatie van favoriete (oranje) en te verbeteren plekken (grijs) 
 

Appreciatie in relatie tot de leeftijd 
Wanneer we de appreciatie van plekken per leeftijdscategorie bekijken, zien we dat er door 
de grootste deelnemende leeftijdscategorie evenveel favoriete plekken zijn aangegeven als 
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plekken die beter kunnen. Bij de 20- tot 30-jarigen is er een duidelijk verschil: het aantal 
toegevoegde favoriete plekken is aanzienlijk groter. 40- tot 50-jarigen duidden dan weer 
meer plekken aan die volgens hen beter kunnen.  
 

 
Figuur 11: Verband tussen leeftijd en appreciatie 
 

Appreciatie in relatie tot de band met de Noordrand 
Het is interessant om te zien of de band met het gebied een impact heeft op de appreciatie 
ervan. Om dat te analyseren, gebruiken we twee grafieken. 
 
De eerste grafiek toont de appreciatie voor alle banden die de deelnemers hebben met het 
gebied. Uit deze grafiek is geen conclusie te trekken over een verband tussen de band met 
het gebied en de appreciatie van een plek op de kaart. 
 

 
Figuur 12: Verband tussen de band met het gebied en de appreciatie van een plek 
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Wanneer we de deelnemers clusteren en deelnemers die meerdere banden hebben met het 
gebied meerdere keren meetellen, krijgen we het volgende beeld: 
 

 
Figuur 13: Verband tussen de band met het gebied en de appreciatie van een plek 
 
Uit de grafiek is af te lezen dat mensen die in het gebied geboren zijn en/of er opgroeiden, 
meer favoriete plekken hebben aangeduid dan plekken die beter kunnen. Wie in het gebied 
werkt of er naar school gaat, heeft meer plekken aangegeven die voor verbetering vatbaar 
zijn. 
 
 

5.3. Argumentatie 

Thema’s 
Met het oog op de analyse zijn alle argumenten die werden gegeven bij de appreciatie van 
een plek ondergebracht in een aantal generieke categorieën. 

• Binnen de categorie ‘Architectuur’ zijn opmerkingen ondergebracht die betrekking 
hebben op gebouwen, zoals het stationsgebouw van Schaarbeek, Tour & Taxis en 
het Atomium.  

• De categorie ‘Economische ontwikkeling’ gaat over Uplace, bedrijven in het 
algemeen en specifieke bedrijven.  

• Het thema ‘Geluidshinder’ bevat opmerkingen over vliegtuiglawaai en verkeerslawaai.   
• De categorie ‘Groene ruimte’ bevat zowel toevoegingen over bestaande groene 

ruimtes als toe te voegen groene ruimtes en verbindingen.  
• Binnen het thema ‘Herontwikkeling’ zijn opmerkingen ondergebracht die spreken over 

herwaardering, ontwikkeling, investeringen, onderbenutte ruimte en potentieel.  
• ‘Inrichting’ behandelt thema’s van (slechte) inrichting van de publieke ruimte, zoals 

gaten in de weg, toevoegen van parkeervakken, afwezigheid van prullenbakken 
enzovoort.  

• Onder ‘Luchtkwaliteit’ wordt de slechte luchtkwaliteit ten gevolge van het autoverkeer 
verstaan.  

• De categorie ‘Mobiliteit – auto’ verzamelt plekken waarin iets over de mobiliteit met 
de auto wordt gezegd, zoals files, betere doorstroming, slecht rijgedrag...  

• Binnen de categorie ‘Mobiliteit – fiets’ zijn er opmerkingen over gevaarlijke 
kruispunten voor fietsers, de noodzaak van aparte fietspaden en de staat van de 
fietspaden.  

• Het thema ‘Mobiliteit – ov’ gaat over bereikbaarheid met het openbaar vervoer, 
transporttijd...   
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• Onder ‘Netheid’ vallen opmerkingen over straatvuil, sluikstort en netheid van de 
buurt.  

• De categorie ‘Persoonlijk’ bundelt plekken die een persoonlijke betekenis hebben 
voor de respondenten.  

• Het thema ‘Recreatie’ bevat plekken die gaan over recreatieve activiteiten zoals een 
zwembad, mogelijkheden voor sport en ontspanning.  

• Binnen de categorie ‘Veiligheid’ zijn opmerkingen ondergebracht over de veiligheid 
van het Noordstation, kruispunten en straten.  

• Het thema ‘Voorzieningen’ ten slotte bundelt reacties over onder andere gsm-
dekking, scholen en voorzieningen. 

 

 
Figuur 14: Thema’s in de argumentatie 
 
Uit de grafiek blijkt dat het vaakst een plek is aangeduid die te maken heeft met de groene 
ruimte. Daarnaast zijn er ook veel plekken aangegeven die te maken hebben met mobiliteit, 
zowel voor auto’s en fietsers, als mobiliteit met het openbaar vervoer (ov). 
 

Appreciatie in relatie tot de argumentatie 
Wanneer we de appreciatie van een plek koppelen aan de inhoudelijke argumentatie, 
bekomen we de volgende grafiek: 
 

 
Figuur 15: Appreciatie van plekken in relatie tot de inhoudelijke argumentatie 
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Er is een duidelijk onderscheid waar te nemen tussen categorieën die bij de deelnemers 
geassocieerd werden met hun favoriete plekken en categorieën die volgens de deelnemers 
beter kunnen. In de categorieën ‘Architectuur’, ‘Groene ruimte’, ‘Persoonlijk’, ‘Recreatie’ en 
‘Voorzieningen’ werden voornamelijk favoriete plekken aangeduid. In de categorieën 
‘Geluidsoverlast’, ‘Herontwikkeling’, ‘Inrichting’, ‘Luchtkwaliteit’, ‘Mobiliteit – auto’, ‘Mobiliteit – 
fiets’, ‘Mobiliteit – ov’, ‘Netheid’ en ‘Veiligheid’ werden voornamelijk plekken aangeduid die 
beter kunnen. Bij de categorie ‘Economische ontwikkeling’ is de verdeling half om half. 
 

Argumentatie in relatie tot de leeftijd 
Als we per leeftijdscategorie de argumenten clusteren die werden gegeven, dan bekomen 
we de volgende grafiek: 
 

 
Figuur 16: Argumentatie in relatie tot de leeftijd 
 
In alle leeftijdscategorieën hebben de meeste argumenten te maken met ‘Groene ruimte’.  
Bij de 20-30-jarigen wordt het thema ‘Recreatie’ op de tweede plaats het meest genoemd. Bij 
de 30-40-, 40-50- en de 60-70-jarigen staat het thema ‘Mobiliteit – auto’ op de tweede plaats. 
Die tweede plaats wordt bij de 60-70-jarigen nog gedeeld met de thema’s ‘Herontwikkeling’ 
en ‘Recreatie’. Bij de 50-60-jarigen staat ‘Inrichting’ op de tweede plaats. Om de top drie te 
vervolledigen, kunnen we nog melden dat bij de 20-30-jarigen de thema’s ‘Inrichting’, 
‘Mobiliteit – auto’ en ‘Persoonlijk’ op de gedeelde derde plaats staan. Bij de 30-40-jarigen is 
dat ‘Veiligheid’, bij de 40-50-jarigen zijn dat ‘Herontwikkeling’ en ‘Mobiliteit – fiets’, bij de 50-
60-jarigen is dat ‘Persoonlijk’ en bij de 60-70-jarigen zijn dat ‘Mobiliteit – fiets’ en ‘Mobiliteit – 
ov’. 
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 20-30-jarigen 30-40-jarigen 40-50-jarigen 50-60-jarigen 60-70-jarigen 
1. Groene ruimte Groene ruimte Groene ruimte Groene ruimte Groene ruimte 
2. Recreatie Mobiliteit - auto Mobiliteit - auto Inrichting Mobiliteit – auto 

Herontwikkeling 
Recreatie 

3. Inrichting 
Mobiliteit - auto 
Persoonlijk 

Veiligheid Herontwikkeling 
Mobiliteit - fiets 

Persoonlijk Mobiliteit - fiets 
Mobiliteit - ov 

Tabel 1: Top 3 van de argumenten per leeftijdscategorie 
 

Argumentatie in relatie tot de band met het gebied 
Als er per band met het gebied een opsplitsing gebeurt naar de argumentatie bij de 
appreciatie van een plek, dan bekomen we de volgende grafiek: 
 

 
Figuur 17: Argumentatie in relatie tot de band met het gebied 
 
Zoals te verwachten was, komt de groene ruimte bij alle banden sterk naar voren. Enkel voor 
de mensen die in het gebied naar school gaan, staat ‘Veiligheid’ als thema op één. Bij de 
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mensen die in het gebied geboren zijn, staat het thema ‘Persoonlijk’ op de tweede plaats en 
het thema ‘Recreatie’ op de derde plaats. Voor de mensen die er zijn opgegroeid, zijn dat 
respectievelijk ‘Persoonlijk’ en ‘Mobiliteit – fiets’. Voor de mensen die er naar school gaan, 
zijn dat ‘Mobiliteit- fiets’ en ‘Architectuur’. Voor de respondenten die in het gebied werken, 
staat op de tweede plaats ‘Mobiliteit – auto’ en op de derde plaats ‘Veiligheid’. De bewoners 
van de Noordrand zetten ‘Veiligheid’ op twee en ‘Mobiliteit – auto’ op drie. Van de 
deelnemers die niet hebben aangegeven wat hun band is met het gebied staat ‘Mobiliteit – 
fiets’ op twee en is er een gedeelde derde plaats voor ‘Mobiliteit – auto’ en ‘Herontwikkeling’. 
 
 Geboren Opgegroeid School Werk Wonen 
1. Groene ruimte Groene ruimte Veiligheid Groene ruimte Groene ruimte 
2. Persoonlijk Persoonlijk Mobiliteit - fiets Mobiliteit - auto Veiligheid 
3. Recreatie Mobiliteit - fiets Architectuur Veiligheid Mobiliteit - auto 
Tabel 2: Top 3 van de argumenten per band met het gebied  
 
 

5.4. Ruimtelijke statistische analyse 
 
De verspreiding van de toegevoegde plekken op de kaart maakt interessante analyses 
mogelijk. Visueel is al vast te stellen dat er meer toevoegingen zijn gedaan in het 
noordwesten van de Noordrand tegenover minder toevoegingen in het zuidoosten. 
 
Als die vaststelling getoetst wordt met een clusteranalyse op dichtheid met behulp van de 
functie ‘hotspotanalyse’ in ArcGIS, kunnen er ‘hotspots’ (plekken met relatief veel 
toevoegingen) en ‘cold spots’ (plekken met relatief weinig toevoegingen) worden 
geïdentificeerd. 
 

 
Figuur 18: Hotspotanalyse op alle aangeduide plekken 
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Op de topografische kaart is duidelijk te zien dat het gebied direct naast de kanaalzone het 
omslagpunt vormt van de hoeveelheid aangegeven plekken. Ten westen van die grens zijn 
significant meer plekken toegevoegd, terwijl ten oosten ervan significant minder plekken zijn 
toegevoegd. 
 
De hotspots concentreren zich in het noorden rond het kanaal vanaf de Budabrug. Daarin 
liggen het Domein Drie Fonteinen, een deel van de Ring, het ontwikkelingsproject ‘Watersite’ 
en de omgeving van het station van Vilvoorde. 
 
In het westen is er een concentratie van toegevoegde plekken bij het Beverbos, het 
Atomium, Park van Laken, Koninklijk Domein, Houba, Bloemist van Stuyvenberg en 
vervolgens weer een concentratie bij Tour & Taxis, langs het kanaal en Vlaamse Poort. 
 
In het zuiden en in het oosten, meer bepaald bij de militaire luchthaven (in het noorden van 
de luchthaven van Zaventem), rond Brucargo en bij de kruising van de E40 met de Ring 
bevinden zich hiaten. Het is zeer opmerkelijk dat de groene zones ten noorden van de A201 
(met het groene gebied Woluweveld) niet werden aangeduid – te meer omdat groene zones 
positief werden bevonden door de deelnemers van de bevraging. We kunnen hieruit 
voorzichtig besluiten dat die plekken weinig of niet gekend zijn door de respondenten.  
 

Hotspotanalyse van de favoriete plekken 
Wanneer de hotspotanalyse enkel wordt uitgevoerd op de toegevoegde favoriete plekken, 
wordt er een iets ander beeld verkregen. 

 
Figuur 19: Hotspotanalyse van de favoriete plekken 
 
De vlek in het noorden, in de gemeente Vilvoorde, blijft. Hier zijn, zoals bij de algemene 
analyse, veel plekken toegevoegd rond het Domein Drie Fonteinen, de Watersite, de 
Kruitfabriek. Ten zuiden van de Ring wordt de industriële architectuur geprezen, terwijl het 
Domein Drie Fonteinen wordt aangehaald wegens zijn groene karakter en mogelijkheden 
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voor activiteiten. De herwaardering van het gebied tussen het kanaal en de Zenne wordt ook 
positief bevonden. 
 
In het westen is er zeer veel aandacht voor de groene natuur van het Beverbos, de 
verschillende parken rond het Atomium zoals het Ossegempark, het Park van Laken en het 
parkje Bloemist van Stuyvenberg en het Atomium en de site van de EXPO ’58 zelf. 
 
Gebieden met een duidelijk gebrek aan toevoegingen van favoriete plekken zijn (zoals ook 
bij de algemene analyse) de militaire luchthaven, het gebied rond Brucargo met een stuk van 
de gemeente Machelen en het gebied rond de kruising van de E40 en de Ring. Wat in de 
vorige kaart nog niet donkerblauw kleurde, maar hier wel, is het gebied rond de NAVO en de 
begraafplaatsen van Brussel en Evere.  
 

Hotspotanalyse van de plekken die beter kunnen 
Bij de plekken die beter kunnen, tekent zich opnieuw een cluster af in het noorden die 
betrekking heeft op het gebied van de gemeente Vilvoorde rond het kanaal. 
 

 
Figuur 20: Hotspotanalyse van de plekken die beter kunnen 
 
Opmerkingen over plekken die beter kunnen, richten zich onder andere op de slechte staat 
van de voet- en fietspaden, gevaarlijke verkeerssituaties voor fietsers, onvoldoende 
parkeergelegenheden, sluipverkeer vanaf de ring, de slechte staat van het station van 
Vilvoorde en het gebrek aan voorzieningen in de wijk Kassei. 
 
In het westen is er een cluster die zich uitstrekt van de Beurs in het centrum van Brussel, 
over het kanaal en Tour & Taxis tot aan de Heizel. Respondenten hebben het over een 
gebrek aan groene ruimte, vliegtuiglawaai, gebrek aan ontwikkeling of ongewenste 
ontwikkelingen zoals een nieuw voetbalstadion en een shoppingcenter, gebrek aan 
openbaar vervoer en multimodaliteit, het openstellen van het koninklijk domein, te veel en 
gevaarlijk verkeer. 
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De drie hotspotanalyses laten duidelijk zien in welke gebieden er veel plekken zijn 
aangeduid, zowel favoriete plekken als plekken die beter kunnen. Voorzichtige aannames 
kunnen zijn dat de respondenten te weinig bekend zijn met de gebieden in de Noordrand die 
als coldspot uit de analyse naar voren komen. Zoals we eerder meldden, kan dat een gevolg 
zijn van de communicatiecampagne die zich meer focuste op de Vlaamse gemeenten en 
Nederlandstalige ruimtegebruikers. Toch zullen de verkregen resultaten nuttig blijken voor 
het vervolgtraject van het Territoriaal Ontwikkelingsprogramma van de Noordrand.  
 
 

5.5 Websitegebruik 
 
In totaal is de website www.topnoordrand.be tijdens de campagne 2.510 keer geopend. 
Gemiddeld duurde een bezoek aan de website 1 minuut en 53 seconden. Ongeveer 31% 
van de websitebezoekers verliet de website na de eerste pagina gezien te hebben. 
 

Sessies 
Wanneer een gebruiker een website bezoekt, spreken we van een ‘sessie’. De meeste 
sessies werden in de eerste maand na de lancering van de website geregistreerd.  
 

 
Figuur 21: Overzicht van de sessies op de website 
 
In de grafiek zijn een aantal pieken te onderscheiden. De eerste piek is die van donderdag 6 
november met 34 websitesessies. Dat is de dag dat de website effectief online werd 
opengesteld. De volgende piek is te zien op 13 november (89 sessies) met vervolgens een 
meer afgevlakte piek op 19-20-21 november (respectievelijk 97, 107 en 110 sessies). Op 
dinsdag 25 november is de grootste piek in het gebruik van de website te zien met 185 
sessies. De pieken vallen samen met de berichtgeving in de media over het Territoriaal 
Ontwikkelingsprogramma, die zich concentreerde in de periode van 12 tot en met 28 
november 2014. 
 

Conversies 
De website had tot doel de mening van belanghebbenden te vragen over de Brusselse 
Noordrand. Gaven de gebruikers effectief hun mening en voegden ze een plek toe op de 
kaart, dan vond een zogenaamde ‘conversie’ plaats. 
 
Het grootste aantal conversies vond plaats op 25 november, wat overeenkomt met de 
grootste piek in het gebruik van de website. Ook de piek in het websitegebruik op 13 
november vertaalt zich in een conversiepiek. Dat geldt ook voor 19-20-21 november. 
 
Ook na de maand november zijn er nog overeenkomsten te zien tussen het aantal sessies 
en het aantal conversies. Zo is er ook een piek in toevoegingen op 9 december. De grotere 
pieken na 9 december zijn moeilijker terug te vinden in de grafiek van het aantal sessies. Dat 
kan betekenen dat wie de website later in de campagne bezocht, sneller en misschien ook 
vaker een reactie toevoegde. 
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Figuur 22: Aantal toevoegingen van plekken op de website  
 
We hebben ook het percentage toevoegingen op de website ten opzichte van het aantal 
sessies geanalyseerd. De grootste piek is nu te zien op 1 januari. Toen wezen 38% van de 
mensen die de site bezochten ook een plek aan op de kaart.  
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Figuur 23: Percentage toevoegingen tegenover het aantal sessies 
 
Naarmate de campagne vorderde, bezochten minder mensen de website 
www.topnoordrand.be, maar wie dat wel deed, was meer geneigd om een plek aan te duiden 
en te waarderen op de kaart. 
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6. Vervolgstappen 
 
Verwerking van de resultaten 
De resultaten van de bevraging worden voorgesteld en besproken tijdens de vierde 
workshop die wordt georganiseerd in het kader van het Territoriaal Ontwikkelingsprogramma 
Noordrand. Die vindt plaats op dinsdag 24 maart 2015.  
 
Tijdens de workshops wordt samen met de belanghebbenden in de regio een ruimtelijke 
visie ontwikkeld op het gebied. De resultaten van de bevraging zullen nu in dat traject 
worden meegenomen. Tijdens de workshop van 24 maart zullen de individuele voorstellen 
van de deelnemers aan de enquête zorgvuldig worden doorgenomen. Er zullen potentiële 
acties worden geselecteerd, die daarna zullen worden beoordeeld door de belanghebbenden 
die al in het gebied aan het werk zijn. Zo kunnen de ideeën die tijdens de online enquête 
werden aangereikt, uiteindelijk vertaald worden in concrete acties op het terrein. 
 
Tijdens de workshop op 24 maart 2015 zullen ook vijf winnaars worden geloot uit alle 
deelnemers aan de bevraging. Zij winnen een ballonvaart boven het gebied. 

7. Bronnen 
 
PAPADOPOULOU, Chrysaida-Alika, and Maria GIAOUTZI, ‘Crowdsourcing as a Tool for 
Knowledge Acquisition in Spatial Planning’, in: Future Internet (2014), 6, 109-125. 
http://www.mdpi.com/1999-5903/6/1/109/htm (geraadpleegd op 2015/01/30) 
 
REEVES, Dory, Planning for diversity. Policy and Planning in a world of difference. 
Routledge, London and New York, 2005.  
 



    
 

 26 

8. Bijlagen 
 

Perstekst Nederlands 
 

 
 
  

Persbericht Ruimte Vlaanderen        
Noordrand Brussel: waar is het goed en waar kan het beter? 
 
Brussel, 17 november 2014 
 
 
Verschillende partners slaan de handen in elkaar om de ruimtelijke ontwikkeling van 
de Brusselse noordrand samen aan te pakken.  Daarvoor roepen ze de hulp in van alle 
betrokkenen, zowel buurtbewoners, pendelaars als passanten. Op de website 
topnoordrand.be kan iedereen aangeven welke gebieden in de Brusselse Noordrand de 
moeite zijn, en waar er nog werk aan de winkel is.  
De tool is beschikbaar tot 15 januari 2015. Dan worden de inzendingen verwerkt en 
besproken met de procespartners. Uit de inzendingen worden 5 winnaars geloot. Zij 
kunnen een ballonvaart boven het gebied maken. 
 
De oproep kadert in het project T.OP Noordrand. T.OP staat voor territoriaal 
Ontwikkelingsprogramma. De Brusselse Noordrand werd als testcase afgebakend 
omdat het gebied voor grote uitdagingen staat: de dichte ligging bij Brussel en de 
voortschrijdende verstedelijking, de aanwezigheid van grote infrastructuren en de 
aanwezigheid van de nationale luchthaven. De initiatiefnemers willen die uitdagingen 
ombuigen tot kansen.   
 
'Met dit project schrijven we een heel nieuw verhaal voor de noordrand en trachten we 
de investeringen in de regio op elkaar af te stemmen', zegt Wiet Vandaele, 
projectleider.  
 
Meer info op de website www.ruimtelijkeordening.be/topnoordrand. 
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Perstekst Frans 
 

 

La Capitale 
 

 
 

Périphérie nord de Bruxelles, ses forces et ses faiblesses 
 
Un exercice prospectif pour aménager le territoire de la périphérie nord de Bruxelles 
est en cours. Pour ce faire, un appel est lancé à tous les acteurs concernés, qu’ils soient 
riverains, navetteurs ou passants. Sur le site internet www.topnoordrand.be, les 
citoyens sont invités à indiquer les zones qu’ils estiment agréables et celles qui 
mériteraient quelques améliorations.  
L’outil est accessible jusqu’au 15 janvier 2015, après quoi les envois seront dépouillés et 
analysés avec les partenaires qui participent au processus. Un tirage au sort désignera 
5 gagnants  qui profiteront d’un vol en montgolfière au-dessus de la zone. 
 
Cet appel s’inscrit dans le projet ‘T.OP Noordrand’, qui vise à réaliser un programme de 
réalisations. La périphérie nord de Bruxelles a été balisée comme objet d’étude car 
cette zone est confrontée à de grands défis : la proximité de Bruxelles, l’urbanisation 
galopante, la présence de grandes infrastructures et la présence de l’aéroport national. 
Les auteurs de l’initiative veulent transformer ces défis en opportunités. 
 
‘Avec ce projet, nous comptons écrire un nouveau chapitre pour la périphérie nord et 
tentons d’harmoniser les investissements dans cette région’, dit Wiet Vandaele, chef de 
projet pour la Région Flamande. 
 
Pour plus d’informations, voir le site www.ruimtelijkeordening.be/topnoordrand. 
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La Dernière Heure 
 

 

Website Brusselnieuws 
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Gemeentekrant Grimbergen 
 

 
 

Gemeentekrant Zaventem 
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Muurkrant Vlaamse Overheid 
 

 
 

Nieuwsbrief VRP 
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Item RINGtv 
 

 
 

Facebookadvertentie 
 

 
 

Tweet FMBrussel 
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Nieuwsbrief OVAM 
 

 
 

 

Nieuwsbrief SARO 

 
 


