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In een gezamenlijk grensoverschrijdend traject wil de Vlaamse 
Overheid samen met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de 
provincie Vlaams-Brabant en de OVAM een nieuwe inspirerende 
visie ontwikkelen over de Noordrand. Deze visie moet planologische 
concepten uit het Witboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen, het 
Gewestelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling en het gebiedsgericht 
beleidskader voor het Metropolitaan Kerngebied uittesten in de 
Noordrand. De visie moet tevens nieuwe inzichten verstrekken voor 
een beperkt aantal cruciale gebieden in de Noordrand, waarbij vooral 
gezocht wordt naar gebieden waar synergieën tussen de gewesten 
te vinden zijn die de ganse metropool kunnen verrijken.  Het is de 
bedoeling om een fris verhaal te schrijven voor het gebied tussen Van 
Praet – Heizel – Vilvoorde – Luchthaven – Nossegem - Marcel Thirry – 
Diamant en Josaphat. Daarnaast werkt de provincie Vlaams-Brabant 
aan de nieuwe provinciale Visienota Ruimte, met onder meer een 
ruimtelijk-economische agenda. Eén van de aandachtsgebieden hier 
is het noordelijk gebied rond het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

Kenmerkend voor de Noordrand, vanuit een economisch perspectief,  
is een groot aantal diverse soorten bedrijvenzones gaande van 
verouderde gewezen industriële sites tot eerder recente zones waar 
kantoorontwikkelingen en tertiaire activiteiten plaatsvinden. Tal van 
deze gebieden kennen helaas een niet-optimale aanwending van 
de ruimte (door zowel verouderde, leegstaande bedrijfsruimten als 
verouderde en niet langer functionele openbare infrastructuur).

De POM Vlaams-Brabant heeft een oproep gelanceerd om een 
nieuwe visie en aanpak uit te werken om van deze verouderde 
bedrijvenzones terug actieve, wervende gebieden te maken. Via 
enerzijds ontwerpend onderzoek naar nieuwe vormen van functionele 
invulling (al dan niet verweving van functies) en anderzijds door 
onderzoek naar de praktische/financiële haalbaarheid van deze 
nieuwe gemengde functies moet een nieuwe ontwikkelingsvisie voor 
dergelijke gebieden duidelijk worden. Dit onderzoek gebeurde op 
een 3-tal locaties in Vlaanderen en parallel op een 5-tal locaties in 
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

Voorliggend rapport geeft de resultaten weer van een meer 
gedetailleerd onderzoek en is een aanzet tot een overkoepelende 
visie. Het rapport reikt mogelijkheden aan om verschillende vormen 
van verweving te onderzoeken en te ontwikkelen, onder andere in het 
kader van de provinciale Visienota Ruimte. 

Dit rapport werd niet voorgelegd aan of teruggekoppeld met de 
deputatie. Het weerspiegelt dus geenszins een standpunt van het 
provinciebestuur. 
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FOBRUXNOORDRAND

De Noordrand is een divers gebied met aan de ene kant zeer 
hoogdynamische activiteiten, grootschalige infrastructuren en 
hoogwaardige tewerkstellingspolen. Tegelijkertijd vinden we 
in dezelfde ruimte nog zeer typerende landschappen, oude 
dorpsstructuren en kleinschalige woonomgevingen terug. Het is een 
zeer amorf en divers gebied waar de dynamiek van de ontwikkelingen 
met verschillende snelheden verloopt. Dit resulteert in parallelle 
en vaak eerder toevallig naast en op elkaar gelegen ruimtelijke 
structuren met een heel eigen en soms tegenstrijdig karakter. 

Diverse administratieve grenzen die het gebied doorsnijden, 
versterken deze hybriditeit.  Het gebied ligt immers op het grond-
gebied van 2 gewesten die stilaan elk een eigen (ruimtelijke) koers 
varen. Na ongeveer 20 jaar scheiding zijn de verschillen op het 
terrein soms wel en soms niet merkbaar. Zo levert het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest al jaren inspanningen om de Woluwevallei als 
groen-blauw netwerk te ontwikkelen met een opvallende verbetering 
van de waterkwaliteit. Over de grens met Vlaanderen verdwijnt 
de Woluwe echter in een betonnen koker onder de grootschalige 
infrastructuren van de Woluwelaan en R0. 

Omgekeerd merken we bijvoorbeeld dat in Brussel de ruimte tussen 
het Militair Hospitaal in Neder-over-Heembeek en het centrum 
langsheen de Bruynstraat stilaan volgebouwd geraakt. Dit gebeurt 
tot op de grens met Vlaanderen, waar een grote open ruimte bewaard 
blijft. 

Bekijken we de hele grens in detail, dan lijkt ze wel een slecht gelegde 
puzzel die ogenschijnlijk aansluit, maar in werkelijkheid duidelijk 
frictie laat zien. 

De verschillen manifesteren zich niet enkel ruimtelijk maar 
beïnvloeden ook andere beleidsdomeinen. Zo heeft de regio een zeer 
hoog aantal arbeidsplaatsen met een zeer grote pendel vanuit geheel 
België richting hoofdstad, maar kampt deze tegelijkertijd, zeker 
binnen de grenzen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, met een 
zeer groot aandeel laaggeschoolde werklozen. Dit leidt tot een socio-
demografische spreidstand en zorgt voor een duidelijke spanning, 
niet alleen op de arbeidsmarkt. 
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In de toekomst moeten we over deze grenslijnen heen durven kijken. 
We geloven dat beide delen, aan elke kant van de grens, elkaar nodig 
hebben en elkaar moeten ondersteunen. De regio staat immers voor 
een aantal belangrijke gezamenlijke uitdagingen. Denk maar aan de 
verwachte demografische groei van 100.000 tot 500.000 inwoners voor 
de ruime hoofdstedelijke metropolitane regio. We mogen aannemen 
dat de druk op het gebied hierdoor nog verder zal toenemen. De vraag 
die zich vandaag dan ook stelt is hoe we de ruimte gaan organiseren 
om deze extra bewoners en gebruikers een plek te geven waar ze 
kunnen wonen, werken, ontspannen, met elkaar in contact treden, 
elkaar iets leren, dingen maken, … Kortom waar ze kunnen leven.
De hoofdstedelijke metropool zal zich dus onherroepelijk verder 
uitstrekken maar tegelijkertijd zal de ontwikkeling ook gepaard 
(moeten) gaan met een intensiever ruimtegebruik. 

Voor de economische agenda betekent dit dat er noodzakelijk ingezet 
moet worden op het beter gebruik van de huidige economische 
sites. Ook zal er meer aandacht moeten gaan naar de verschillende 
vormen van (economische) verweving die typerend zijn voor (groot)
stedelijke omgevingen. Dit geldt ook voor secundaire activiteiten. 
We vergeten immers maar al te makkelijk dat hoofdsteden, naast 
fancy kantoorlocaties met blinkende state-of-the-art werkplekken, 
ook plekken zijn waar productie en logistiek sinds mensenheugenis 
gevestigd zijn. Deze logistiek en productie is vandaag nog steeds 
hypernoodzakelijk om het stedelijk functioneren te kunnen 
garanderen. Denk maar aan de voedingsnijverheid die noodzakelijk 
is om meer dan 1 miljoen monden te kunnen voeden, of aan de 
bouwnijverheid die met de bouw van alle woningen, kantoren en 
bedrijven gepaard gaat. 

In deze studie willen we onderzoeken hoe we een ruimtelijk 
economisch netwerk over deze grenzen heen kunnen laten 
functioneren en op welke wijze we hiervoor mogelijkheden tot 
verweving en vermenging van activiteiten kunnen inzetten. 

de aan- en afwezigheid van de grens tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Vlaams Gewest
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de Noordrand vanuit de lucht - een hybride metropolitane regio 
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2000m

de Noordrand in kaart 
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RUIMTELIJK FRAMEWORK

Hoe gaan we de ruimte organiseren om tegemoet te komen aan de 
verwachte extra bewoners en gebruikers? 

We zetten in het kader van deze studie alleszins in op een verdere 
verdichting en een intensiever ruimtegebruik, eerder dan op zoek 
te gaan naar nieuwe ontwikkelbare terreinen. Om dit intensiever 
ruimtegebruik in goede banen te leiden, is de uitbouw van een stevig 
framework noodzakelijk. We zien dit framework als een structuur 
waar ontwikkelingen zich in meerdere of mindere mate aan hechten, 
een beetje zoals mosselen zich hechten aan een ankerkabel. Dit 
framework moet houvast kunnen bieden aan een mogelijk onzekere 
toekomst. De ontwikkelingen lopen immers niet mooi synchroon. 

De realiteit toont ons ook dat, ondanks vastgelegde gedetailleerde 
bestemmingsplannen, maatschappelijke en economische ontwik-
kelingen over deze bestemmingsgrenzen heen lopen. In plaats van 
deze spontane dynamiek in te dijken, willen we die dynamiek net 
erkennen en optimaal gebruiken om ruimtelijke ontwikkelingen te 
sturen. 

We bouwen het framework op aan de hand van 4 verschillende lagen 
of dynamieken:

1. rizomatisch open ruimte netwerk: een aaneenschakeling van grote 
en kleinere open gebieden 
2. stedelijke levensaders: een netwerk van infrastructuurlijnen
3. metropolitane woonmilieus: gedifferentieerde stedelijke woonwijken
4. welvaartsakkers: gemengde en niet gemengde activiteiten

Deze lagen laten toe om in eerste instantie het gebruik van het 
metropolitane territorium in kaart te brengen. Van daaruit kunnen 
dan mogelijke groeiscenario’s ontwikkeld worden.
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opbouw van het framework
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Denken we aan grote metropolen als New York, London of Parijs, dan 
kunnen we ons deze bijna niet voorstellen zonder de grootschalige 
parkstructuren als Central Park, Hyde en Regent’s Park en de Jardin 
de Tuillerie. Ze maken de stad leefbaar voor haar inwoners, ze geven 
de stad adem en vormen een rustpunt in de soms hectische en 
hoogdynamische stedelijke omgeving waar het leven in volle vaart 
gaat. Omgekeerd zijn parken eveneens ware metropolitane publieke 
ruimtes waar vele mensen elkaar kruisen en/of ontmoeten.

Deze grote parken worden vaak ingepast in de bestaande structuur 
van de open ruimte. Het omgekeerde doet zich ook voor. Dit maakt 
dat parken niet enkel worden gecreëerd als prestigeproject maar 
dat ze soms ook ontstaan uit noodzaak. Denk bijvoorbeeld aan 
een te steil reliëf of aan de aanwezigheid van een beekvallei. In het 
onderzoeksgebied van de Noordrand zien we dit bijvoorbeeld bij het 
Josephatpark in Schaarbeek.

In Brussel en de Noordrand vinden we vandaag al verschillende grotere 
groengebieden en parken terug zoals het Koning Boudewijnpark met 
zijn uitlopers naar de groene Vallei, Laarbeekbos en Diegembos, 
de ruime omgeving van het Koninklijk Paleis en de Heizel, het 
Tangebeekbos en het domein Drie Fonteinen in Vilvoorde, het 
Moeraske langsheen het vormingsstation van Schaarbeek, Floordam 
en Hellebos in Melsbroek, het Josaphatpark in Schaarbeek langsheen 
de Lambermontlaan, het kerkhof van Brussel en Schaarbeek met 
uitlopers achter de NATO naar Woluweveld en de Woluwevallei.   
                                                                                                 
We vinden ook grotere landbouwgebieden rond Wemmel, Grimbergen, 
Humbeek, Eppegem, Vilvoorde-Peutie, Zemst, ... Deze zijn klassiek op 
een iets grotere afstand van de Brusselse dynamiek gelegen.                           

Bovendien zijn er ook kleinere open ruimte gebieden rond Haren, 
Zaventem en onder de start- en aanvliegroutes van de luchthaven. 

Tenslotte vinden we tal van kleinere en meer lokale open ruimte 
fragmenten, veelal vergeten gebiedjes aan de rafelranden van de 
ontwikkelingen en meestal zeer verbrokkeld. Ze zijn soms toegankelijk, 
dan weer verstopt achter een hoge muur of op de berm of het tracé 
van een spoorlijn. Ze bieden echter ontzettende grote potenties om 
een spontaan en soms wat ‘grillig’ netwerk van groenelementen door 
de versteende ruimte te vervlechten om zo zuurstof tot diep in het 
verstedelijkte metropolitane weefsel te brengen. 

Dit is exact wat we bedoelen met een rizomatisch open ruimte netwerk. 
Wanneer al deze diverse open ruimte gebieden en fragmenten met 
elkaar verbonden worden, ontstaat een netwerk van groene aders. 
De kenmerken van de grote parkstructuren kunnen via deze kleine 
groene aders uitlopen naar kleinere open gefragmenteerde gebieden. 
Zo krijgen steeds meer stadsgebieden toegang tot dit groen-blauw 
netwerk en transformeren verouderde gebieden in aangename 
omgevingen. Stadskinderen kunnen terug in het groen en in de 
natuur spelen, randstedelingen kunnen op een sportieve manier naar 
hun werkplek. Er kunnen volkstuintjes ontstaan en grotere pluktuinen 
die verbonden zijn met de grotere velden en akkers aan de rand van 
de stad, ...

Dit netwerk biedt ook ruimte voor wateropvang. Niet alleen geeft water 
een extra dimensie aan de groene ruimtes, het is ook voor kinderen 
een boeiend spelelement. Door de steeds toenemende verharding 
binnen het metropolitane gebied komen de natuurlijke waterlopen 
steeds verder onder druk te staan bij hevige regenbuien. Dit leidt 
regelmatig tot waterproblemen, niet enkel binnen het metropolitane 
gebied, maar veelal erbuiten. Door in te zetten op kleinschalige 
vertraagde afvoer, infiltratie en waar mogelijk hergebruik, willen we 
voor deze problematiek een oplossing aanreiken. 
 
Als we in de toekomst aandacht besteden aan deze kleinere 
versnipperde open ruimte gebieden zullen ze gaandeweg in onze 
mentale map opgenomen worden. Vergeten plekken vandaag   
kunnen morgen veranderen in plaatsen waar we elkaar ontmoeten 
op een rustige en spontane manier. Zo kan dit rizomatisch  open 
netwerk uitgroeien tot een ecologische bouwsteen van het 
metropolitane landschap. Het is inherent reeds aanwezig, helaas 
vaak als residu tussen de hoogdynamische activiteiten. De uitdaging 
bestaat er dan ook uit te zoeken naar nieuwe connecties en 
continuïteit in dit rizomatisch netwerk. Connecties die ons inziens 
perfect gecombineerd kunnen worden met andere activiteiten zoals 
bedrijvigheid of wonen. 

RIZOMATISCH OPEN RUIMTE NETWERK
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open en groene ruimtes tussen en achter de bebouwing

boven: Meudonpark met uitlopers achter de bedrijvigheid

onder: oude spoorwegbedding Thurn en Taxis

infrastructuren fragmenteren groene ruimtes

boven: open ruimte onder aanvliegroute (Nossegem)

onder: park van Laken
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Bos

Agrarisch gebied

Park / Grasland

RIZOMATISCH OPEN RUIMTE NETWERK
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Steen-, water-, spoor- ,fiets- en autowegen maar ook andere minder 
materiële of zichtbare infrastructuurnetwerken (rioleringen, telefoon- 
en internetkabels, .. ) vervullen een belangrijke rol. Langsheen deze 
infrastructuren kunnen we contact met elkaar maken, goederen 
verplaatsen van punt A naar punt B, berichten verzenden, ... Zonder 
deze infrastructuren zou onze stedelijke maatschappij geen stand 
houden. Ze zorgen voor een levendige stad en laten ons toe het 
dagelijks leven te organiseren. We kunnen ze terecht stedelijke 
levensaders noemen. 

Deze stedelijke levensaders bepalen ook ruimtelijke ontwikkelingen. 
Sinds mensenheugenis ontmoeten mensen elkaar op het kruispunt 
van wegen, ontstaan er handelscentra, worden er financiële 
transacties geregeld en goederen uitgewisseld. Al even lang worden 
goederen op de ene plaats gemaakt of gewijzigd en op een andere 
plaats verbruikt of verder verwerkt. Tussen beide plekken laten we 
sporen achter en slijten we stap voor stap een weg uit. Een weg 
die we steeds opnieuw gebruiken en in onze mental map wordt 
opgeslagen als de eenvoudigste verbinding van hier naar daar. De 
aanwezigheid van een weg is dan ook bijna altijd de conditio sine qua 
non om (ruimtelijke) ontwikkelingen mogelijk te maken.

Langsheen deze levensaders vinden logischerwijs economische 
ontwikkelingen plaats, zoals o.a. het café op de hoek, de winkel op het 
plein, de markt op het kruispunt van verschillende wegen. Ze volgen 
allen eenzelfde economische logica: de passage van een zo groot 
mogelijk aantal potentiële klanten. Hoe meer wegen er kruisen en hoe 
belangrijker de wegen, hoe meer potentiële klanten. Ook plaatsen 
waar gewisseld wordt van vervoersmodi volgen eenzelfde logica.  
Vermits mensen en/of goederen hier even stilstaan, hebben ze een 
economisch potentiële waarde en zijn het interessante plekken voor 
toekomstige economische ontwikkelingen. 

Deze ruimtelijke en economische ontwikkelingen langsheen de 
stedelijke levensaders genereren heel veel beweging. Dit dwingt 
de maatschappij een efficiënt mobiliteitsnetwerk uit te bouwen. Het 
spreekt voor zich dat mobiliteitsinfrastructuur een zeer belangrijke 
levensader is. 

We worden steeds mobieler en dit beïnvloedt onze activiteiten 
en tevens de plekken waar onze activiteiten plaatsvinden. Een 
luchthaven, bijvoorbeeld, is naast een plaats waar we afscheid 
nemen van onze geliefden, nu ook een plaats waar we vergaderingen 
beleggen met internationale collega’s, op weg naar een volgende  
afspraak of ontmoeting. 

Ondanks een grotere en snellere bereikbaarheid van vele plaatsen, 
zijn er toch ook delen van onze nabije omgeving meer onbereikbaar 
en meer ontoegankelijk geworden. Niet alleen snijden infrastructuren 
oude verbindingen doormidden, congestie zorgt voor steeds langere 
en minder betrouwbare reistijden. Helaas geldt dit voor bijna alle 
vervoersmodi. Enkel pleiten voor een verhoogd gebruik van het 
openbaar vervoer helpt dus niet.  

Bij een demografische groei zal de nood aan ‘in beweging blijven’ 
noodzakelijk zijn, om niet te zeggen exponentieel toenemen. 
Leveringen voor supermarkten en voedingswinkels, aan- en afvoer 
van materialen en afval,  mensenstromen en basisvoorzieningen, … 
Hoe kunnen we de stedelijke levensaders gunstiger laten functioneren 
bij een groter wordende intensiteit?

Dit veronderstelt enerzijds acupunctuuringrepen in de bestaande 
infrastructuur. We zien dat heel veel knooppunten (bijvoorbeeld 
aansluiting E19 op de R0 of uitvoegen R0 naar E40) niet optimaal 
worden georganiseerd en dat deze bottle-necks op een negatieve 
wijze afstralen op het ganse vervoerssysteem. Anderzijds is het 
duidelijk dat we een sprong zullen moeten maken naar andere modi.  
De autoverzadiging bereikt historische records en voorlopig lijkt 
niets deze trend te wijzigen. De uitbouw van het fiets-GEN en ook 
de uitbouw van een hoogwaardig regionaal openbaar vervoersnet 
(inclusief een stevig tramnet) zouden hier een waardevolle bijdrage 
kunnen leveren mits ze op een voldoende hoogwaardige manier 
worden uitgebouwd. We geloven ook dat deze nieuwe of verbeterde 
modi (fiets, sneltram, lightrail) in de toekomst een veel sterker 
structurerend vermogen hebben en de metropolitane ontwikkelingen 
van de Noordrand meer en meer mee kunnen sturen. 

STEDELIJKE LEVENSADERS
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stedelijke levensaders in een sterk verdichte stedelijke omgeving

boven: wegennetwerk ter hoogte van Mutsaard

onder: knooppunt van spoorweginfrastructuur Schaarbeek-Vorming

stedelijke levensaders in de rand van het verstedelijkt metropolitane landschap

boven: zeekanaal Brussel-Willebroek ter hoogte van Verbrande Brug

onder: start- en landingsbanen in Zaventem
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STEDELIJKE LEVENSADERS
(Toekomstige) tramlijnen

Fietsnetwerk

Spoorlijn
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Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen introduceerde een 
scheidingslijn tussen het stedelijk gebied en het buitengebied, in 
een poging om de stedelijke dynamiek van de Europese hoofdstad 
in te dijken en te beperken. Tegelijkertijd werd de afbakeningslijn 
aangeduid als een gebied waarbinnen een fors bijkomend aanbod 
van woningen en tewerkstellingsplekken gecreëerd moest worden.  

We stellen vast dat de stedelijke dynamiek van het metropolitane 
kerngebied veel verder reikt dan de buitenste grenzen van deze 
afbakeningslijn. De gehele Noordrand, inclusief de gebieden die 
buiten de afbakeningslijn van het Vlaams Strategisch Gebied rond 
Brussel liggen, wordt immer gekenmerkt door een grote stedelijke 
dynamiek. Dit wil zeggen dat de mensen die er werken en wonen, 
de stad en haar stedelijke voorzieningen haast dagelijks gebruiken. 
Tegelijkertijd hebben bepaalde gebieden binnen deze afbakeningslijn 
een zeer lage dynamiek en zijn ze dus allesbehalve stedelijk of hebben 
ze een amper een stedelijk voorkomen. Dit biedt een bijzondere 
ruimtelijke kwaliteit en is een meerwaarde voor de leefbaarheid en 
diversiteit van de metropolitane regio. 

Dit heeft tot gevolg dat er in de Noordrand een gedifferentieerd 
aanbod van metropolitane woonmilieus voorkomt. Aan de ene kant 
vinden we hyperstedelijke plekken met een zeer hoge woon- en/of 
bebouwingsdichtheid. Aan de andere kant van het spectrum vinden 
we klassieke suburbane verkavelingen met ruim aangelegde wegen en 
groenvoorzieningen. En af en toe vinden we nog oude dorpsstructuren 
terug zoals het Kerkplein en Wilderbos in Sint-Agatha-Berchem of de 
Aardebergstraat in Koningslo. Toch functioneren ook deze laatsten 
als metropolitane woonmilieus: de mensen die er wonen gebruiken 
namelijk de stad en haar voorzieningen om er te werken, inkopen te 
doen, te ontspannen, te sporten, naar school te gaan, ... Zonder de 
stedelijke aanwezigheid zouden deze wijken niet ontstaan zijn. 

De woonmilieus zijn echter meer dan plekken waar enkel gewoond 
wordt. Het zijn plaatsen waar in meerdere of mindere mate ook 
voorzieningen voorkomen en/of waar mensen werken of handel 
drijven. We denken dan aan kantoren van vrije beroepen of 
zelfstandigen, kapsalons, banken, bakkers en beenhouwers, kleine 
kruideniers, supermarkten, autoherstelplaatsen, ... Of het nu gaat 
om zeer suburbane verkavelingen of hyperstedelijke omgevingen, 
in beiden vinden we dit soort activiteiten. Ze maken als het ware 
automatisch deel uit van een metropolitaan woonmilieu. 

METROPOLITANE WOONMILIEUS

De verwachte demografische groei stelt ons voor de vraag ‘hoe we 
meer ruimte kunnen vinden voor wonen (en dus ook voor werken en 
ontspannen) zonder een recht evenredige inname van onbebouwde 
ruimte?’

Wij zijn van mening dat dit op sommige plekken kan leiden tot een 
soort hyperstedelijkheid, plekken die door hun connectiviteit en 
ontsluitingsmogelijkheden zeer veel activiteiten op een beperkte 
ruimte weten te concentreren. We zijn er evengoed van overtuigd 
dat op andere plekken deze ruimtelijke verdichting geen (meer)
waarde heeft. Het is dus zeker geen allesoverheersend credo. Het 
betekent echter niet dat in die omgevingen gebouwen binnen het 
bestaande volume niet intensiever gebruikt zouden kunnen worden 
(o.a. omvorming van eengezinswoningen naar meergezinswoningen). 
Ook binnen de klassieke verkavelingen denken we dat een 
verschuiving kan plaatsvinden en intensiever ruimtegebruik mogelijk 
is. 

Dit intensiever ruimtegebruik heeft niet alleen betrekking op het aantal 
mensen dat op een bepaalde plek woont, maar heeft ook gevolgen 
voor de voorzieningen en activiteiten die er plaatsvinden. We zien 
dat inwoners steeds meer belang hechten aan de nabijheid van 
handels- en horecavoorzieningen en dat grote retail concerns steeds 
meer inzetten op kleinere verkooppunten op strategische locaties, 
bijvoorbeeld aan knooppunten van openbaar vervoer. We zien ook 
kleinere kantoren de keuze maken voor locaties in hypergemengde 
metropolitane omgevingen waar werken, ontspannen en wonen 
meer en meer in elkaar overlopen. Ook bedrijfsactiviteiten in de 
secundaire sector vinden er een plek, bijvoorbeeld kleine garages en 
carrosseriebedrijven, schrijnwerkers en drukkers, naaiateliers, .... Zelfs 
al zitten enkele van deze activiteiten in de rand van de illegaliteit, ze 
tonen aan dat wonen en werken nauw met elkaar verweven zijn. Ook 
in typische woonomgevingen zien we meer en meer werksituaties 
binnendringen. Denk maar aan een steeds groter wordende groep 
deeltijds thuiswerkende bedienden of zelfstandigen die vanuit de 
garage een internetwinkel opstarten. 

Metropolitane woonmilieus dragen dan ook de kiemen van onze 
economie. Het zijn vruchtbare voedingsbodems waar handel en 
bedrijvigheid ontstaan en een veilige omgeving vinden om stap 
voor stap groter te worden. Voor een veerkrachtige economie is 
het dan ook uitermate belangrijk om verweving in de metropolitane 
woonmilieus te behouden en waar mogelijk zelfs te versterken en uit 
te bouwen. 
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suburbane woonmilieus

boven: wonen naast op- en afrit Kraainem

onder: klassieke monofunctionele verkaveling Wemmel

hyperstedelijke woonmilieus

boven: modelwijk Jette

onder: Sin-Jans-Molenbeek
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METROPOLITANE WOONMILIEUS
bebouwing
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WELVAARTSAKKERS

Het is duidelijk dat deze welvaart producerende activiteiten niet enkel 
terug te vinden zijn binnen afgebakende bedrijventerreinen zoals 
bepaald door de gewestplannen. Ze zijn in verschillende gradaties en 
op een gedifferentieerde wijze aanwezig in de gehele metropolitane 
regio. Er is een duidelijke connectie tussen grotere en kleinere 
bedrijvigheid. De kleinere ondersteunt de grotere en profiteert als 
een soort parasiet mee van onder andere de transportinfrastructuren 
en -activiteiten van de grotere welvaartsakkers. Een goed voorbeeld 
hiervan is de wijze waarop kleinere bouwbedrijfjes en logistieke 
bedrijfjes rond de haven van Brussel in de woonomgeving 
ontstaan zijn. Ze ondersteunen de grotere bedrijven (transport- 
en koerierdiensten, stedelijke distributie, technisch onderhoud, 
schoonmaak, ...) of spelen in op een zeer beperkte niche markt. 

Dit divers voorkomen van de welvaart producerende activiteiten is een 
interessant gegeven en we willen zeker, in het kader van deze studie, 
de mogelijkheden van verweving in de omliggende metropolitane 
woonmilieus verder onderzoeken. Verweving van activiteiten kan 
een belangrijke sleutel zijn om het ruimtelijk vraagstuk op te lossen 
in het licht van de verwachte bevolkingsgroei. Het kan bijdragen tot 
een positief metropolitaan investeringsklimaat en de druk op ons 
ecosysteem verminderen.

Hiernaast zullen een aantal afgebakende zones best voorbehouden 
blijven voor specifieke economische activiteiten. We denken 
daarbij aan grotere industriële en logistieke spelers, bedrijven met 
vervuilende activiteiten of bedrijven met een enorme hinder (geluid, 
trillingen, geur, ... ). Zelfs al zijn onze huidige industriële activiteiten niet 
meer te vergelijken met de vervuilende staalindustrie en chemische 
industrie van midden vorige eeuw, hinder is niet altijd weg te denken 
(gevaarlijke productieprocessen, transport, ...) Bovendien worden 
bewoners steeds gevoeliger voor allerlei activiteiten met mogelijke 
hinder en wordt onze milieuwetgeving terecht steeds strenger. 
Maar zelfs in deze voorbehouden en afgebakende welvaartsakkers, 
lijkt het aangewezen om na te denken over vormen van verweving 
(bijvoorbeeld tussen grotere trekkers en kleinere ondersteunende 
activiteiten, of tijdelijke verblijfsvormen zoals hotel, apparthotel, .. ) 

De toekomstige uitbouw van onze welvaart zal dus in belangrijke 
mate afhangen van het tegelijkertijd kunnen inzetten op activiteiten 
(productie, handel, wonen) die gemengd kunnen worden en 
activiteiten die niet gemengd kunnen worden. Dit is een moeilijke 
maar uitdagende evenwichtsoefening met veel potentie.

Onze welvaart wordt uitgedrukt in Bruto Nationaal Product 
(BNP). Dit is de waarde van alle goederen en diensten die in een 
bepaalde periode (meestal een jaar) door een bepaald land worden 
geproduceerd. Zonder productie (ook diensten en onderzoek) kennen 
we geen economie. En zonder economie kennen we in ons westers 
kapitalistisch model geen welvaart. Bijzonder voor de Noordrand is 
het voorkomen van enerzijds een zeer grote werkgelegenheidsgraad 
en anderzijds een zeer hoge werkloosheidsgraad (in het bijzonder bij 
jonge allochtonen). 

Onder welvaartsakkers verstaan we alle plekken die op één of andere 
manier bijdragen aan onze welvaart. Deze plekken bestaan uit grotere 
industriële sites, distributiezones (met name in de haven van Brussel 
en de luchthaven van Zaventem), KMO-activiteiten op afgezonderde 
terreinen, grootschalige kantooromgevingen, handelsassen en 
winkelstraten, kleinere verweven handelsvestigingen of ambachtelijke 
bedrijvigheid (garages, groothandelszaken, …). Onder andere ook 
verschillende recyclagebedrijven (omgeving Verbrande Brug) en 
bedrijven voor productie van elektriciteit of proper en drinkbaar 
water. Omwille van de leefbaarheid van de stad en de gezondheid 
van haar bewoners zijn heel wat van deze activiteiten afgezonderd 
op eigen terreinen. Dit is de woonkwaliteit van heel wat wijken ten 
goede gekomen. 

Bekijken we de kaart op de volgende 2 pagina’s dan stellen we 
vast dat deze grotere industriële sites en logistieke zones sterk 
samenhangen met grote infrastructuurlijnen. Kanaal en spoorlijn 
in eerste instantie en snelwegen en luchthaven in tweede instantie 
zorgen voor vlotte connecties met klanten en/of leveranciers buiten 
de regio. Het zijn plekken waar goederen verzameld worden en ofwel 
richting stad worden gedistribueerd of omgekeerd vanuit de stad 
worden gegroepeerd om verzonden te worden. Het zijn plaatsen die 
werk genereren en die andere bedrijvigheid aantrekken, die op hun 
beurt weerom andere activiteiten aantrekken. En dit zolang de motor 
van onze distributie blijft draaien. 

Hetzelfde geldt min of meer voor de grootschalige kantoor- en 
retaillocaties. Ook deze genereren ondersteunende bedrijvigheid en 
dus welvaart. Eén verschil is dat deze locaties, zeker de locaties in 
het hart van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, ook sterke relaties 
onderhouden met de omliggende metropolitane woonmilieus. In de 
rand is deze rechtstreekse relatie minder en spreken we vandaag nog 
duidelijk van monofunctionele omgevingen.
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gesegregeerde welvaartsakkers

boven: kantoren langsheen de R0 in Zaventem 

onder: distributiecentrum Volkswagen Diteren - Kortenberg

integratie van welvaart in het stedelijk weefsel

boven: voormalige kantoren RTT Paleizenstraat Schaarbeek 

onder : de haven van Brussel en de invloed op de omliggende woonwijken
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industrie en logistiek 

kantoor en retail
WELVAARTSAKKERS
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transitie

THEA

MOGELIJKHEDEN VAN
VERWEVING & SEGMENTATIE

In het vorige hoofdstuk over het ruimtelijk framework hebben we 
aangegeven dat verweving een belangrijke sleutelrol kan opnemen 
in het opvangen van de verwachte bevolkingsgroei in de Noordrand. 
We zijn ervan overtuigd dat het inzetten op verweving, natuurlijke 
systemen en ecologische structuren kan behouden of versterken. 
Het kan ook de mobiliteitsdruk temperen door een kortere nabijheid 
tussen wonen en werken. Tenslotte denken we dat verweving de 
Noordrand economisch slagvaardiger en veerkrachtiger kan maken. 

Verweving is echter een containerbegrip en het kan zeker niet de 
bedoeling zijn om een pleidooi te houden voor een verweving van 
eender welke activiteit op eender welke plek. De mogelijkheden van 
verweving hangen immers sterk af van de voorziene activiteit, de 
mogelijke hinder en de typologie en kwetsbaarheid van de omgeving 
waarmee de activiteit zou verweven worden. De beoordeling of een 
bepaalde activiteit op een bepaalde plaats verweven kan worden 
gebeurt op het moment van de gedetailleerde aanvraag voor de 
milieu- en stedenbouwkundige vergunning. 

Anderzijds voelen we wel de behoefte om op een overkoepelend 
niveau aan te geven op welke plaats bepaalde verwevingspotenties 
meer of minder gewenst kunnen zijn. We zijn daarvoor uitgegaan 
van het totale programma van activiteiten in een bepaald gebied 
en hebben daaruit een 3-tal mogelijke verwevingsstrategieën 
gedistilleerd. 

- (1) verbreding
- (2) verstedelijking
- (3) duurzame transitie

Deze verwevingspistes komen ook overeen met de pistes die we in 
het gedetailleerd onderzoek voor de site Buda en de site Keiberg 
gehanteerd hebben en die een soort globaal beeld vooropzetten van 
de graad en de typologie van verweving. 

Belangrijk is dat het hier steeds gaat om vormen van verweving met 
economische activiteiten en dus niet over verweving in de brede zin 
van het woord. 
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VERBREDING

In de piste verbreding wordt gezocht naar activiteiten die een 
rechtstreekse relatie hebben met economische activiteiten maar 
volgens de wetgeving ruimtelijke ordening niet onmiddellijk als 
economische activiteit worden beschouwd. We denken hierbij aan 
een aantal voorzieningen zoals broodjeszaken en andere horeca-
activiteiten, maar ook infrastructuur voor een verbeterde multimodale 
mobiliteit of energieproductie. In sommige gevallen gaat het over 
kleine kantoren waar bijvoorbeeld een zelfstandig accountant of 
een klein schoonmaakbedrijf is gevestigd. Of wat te denken van een 
crèche waar de kinderen van verschillende werknemers van bedrijven 
uit de omgeving opgevangen worden en wanneer nodig vader of 
moeder snel even kan binnen springen om de jonge spruit te sussen. 
Idem dito voor fitness of sportvoorzieningen, retail en kleinhandel, ... 

We merken regelmatig dat dit soort zaken, ofwel door hun 
schaal ofwel door hun activiteiten, niet terecht kan in de op het 
gewestplan afgebakende bedrijvenzones of slechts moeizaam de 
nodige vergunningen bekomen. Ze voldoen immers niet aan de 
stedenbouwkundige spelregels  die voor deze zones zijn opgelegd. 

Het zijn voorzieningen die het economisch functioneren meer 
performant maken en ondersteunen. Activiteiten die ervoor zorgen 
dat de werknemer (basis)voorzieningen treft die het voor hem 
gemakkelijker maken werk en leven met elkaar te combineren. 
Hierdoor kan de attractiviteit van bepaalde werkplekken verhogen en 
waarschijnlijk ook de productiviteit van de werknemer en dus van de 
bedrijven. 

Het economisch profiel van de omgeving blijft overwegen op de 
aanvullende en ondersteunende functies. De economische functie is 
de maat en zal bij de afweging van bijvoorbeeld gevaar of hinder nog 
steeds doorslaggevend zijn en beperkingen opleggen op het type en 
schaal van de ondersteunende en complementaire voorzieningen 
(tot en met een absoluut verbod). 

Deze piste werd onder meer in het gedetailleerde onderzoek voor de 
site Nossegemdelle door URA gehanteerd waarbij ze, aansluitend bij 
IKEA, kleinere modules voorzagen voor ondersteunende activiteiten 
(productie, logistiek, ondersteunende kantoorservices, enzovoort).  

SUPE
RMARKT
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Link 21 - Herentals (B Architecten) - een industriële loods met productie en logistieke bedrijven, maar eveneens een grand café, kantoren, een 

polyvalente ruimte voor presentaties en op het dak enkele sportfaciliteiten

De Hoorn - Leuven (architectenbureau 360) - niet alleen een plek voor jonge startups en gevestidge bedrijven maar ook een ontmoetingsplaats, 

conferentiecentrum en eventlocatie
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VERSTEDELIJKING

In dit verwevingsscenario trekken we alle registers open en is elke 
activiteit in principe toegelaten, inclusief recreatie, handel en wonen. 
De bedrijvenzone verwordt op die manier tot een verstedelijkt gebied 
waar wonen, werken, recreëren en zich ontspannen naast elkaar 
voorkomen en elkaar ondersteunen. 

Het betekent ook dat er een wederzijdse afstemming is tussen de 
economische activiteiten en de andere functies. Er wordt daarbij 
maximaal gestreefd naar synergieën. 

We kennen deze vorm van verweving in veel nieuwe stedelijke (her)
ontwikkelingen waar oude verlaten bedrijfsgebouwen omgevormd 
worden tot trendy werkplekken met hippe bars en dito shops en 
fancy woonloften of luxe appartementen. Het hoeft echter niet altijd 
zo fashionable te zijn. In vele gevallen volstaat het om boeiende 
nabijheid te creëren en na te denken over elkaar ondersteunende 
activiteiten. Het is een vorm van economische verweving die vandaag 
reeds in verschillende metropolitane woonmilieus aanwezig is en in 
de toekomst verder ondersteund en zelfs versterkt kan worden. We 
denken dat ook in meer suburbane monofunctionele residentiële 
wijken vormen van dit soort stedelijke verweving interessante 
ontwikkelingspistes opleveren en bijvoorbeeld klassieke woon-
werkpatronen kunnen doorbreken. Een voorbeeld hiervan zijn 
kleinere satelietkantoren waar thuiswerkers in de nabijheid van hun 
woonst een professioneel uitgeruste werkplek vinden. 

De verweving kan ofwel op wijkniveau georganiseerd zijn, maar ook 
op niveau van het bouwblok of zelfs binnen één en hetzelfde gebouw.

Deze verwevingspiste werd in het gedetailleerd verwevingsonderzoek 
voor de site Buda naar voor geschoven. Wonen en woongerelateerde 
functies worden hier tussen de huidige bijna monofunctionele 
bedrijvenzone ingebracht om zo de gehele bedrijvenzone een nieuwe 
dynamiek te geven. 
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Strijp S - Eindhoven (plan West 8) - de omvorming van de voormalige Philipsfabrieken naar een volwaardige stadsbuurt voor creatievelingen. Niet 

alleen is er ruimte voor allerhande creatieve bedrijven, de nieuwe wijk wordt ook actief betrokken in allerlei stedelijke evenementen

Toni Areal - Zürich - een oude melkfabriek wordt omgevormd tot een mix-used building met onder meer een school en tentoonstellingsruimtes
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DUURZAME TRANSITIE

In de piste duurzame transitie wordt de verweving vooral ingezet in 
functie van een duurzame ruimtelijke ontwikkeling. De verweving 
draagt bij aan de uitbouw van groen-blauwe netwerken doorheen 
de stad. Er wordt gezocht naar eigen energie- en voedselproductie, 
water- en luchtzuivering, hergebruik en indien mogelijk upcycling van 
afbraak- en afvalmaterialen, ... 

Bij deze vorm van verweving wordt de economische activiteit 
onderdeel van en een stukje ondergeschikt aan de ecologische 
infrastructuur. Wateropvang en -zuivering worden ingeschakeld 
in het grotere stedelijke watersysteem. Groenvoorzieningen 
(wanden, daken, omgeving) worden mee opgenomen in het uit te 
bouwen netwerk van groene en ecologische verbindingen. CSA 
(community-supported agriculture), daktuinen en -serres, urban 
farming en allerlei vormen van permacultuur zorgen voor een 
duurzame voedselproductie maar dragen ook bij aan de uitbouw van 
ecologische connecties tussen en over de bebouwde ruimte. 

Er wordt gezocht naar activiteiten met een zo laag mogelijke 
ecologische voetafdruk of naar manieren om de impact van 
de bedrijvigheid te milderen en te compenseren. Het biedt de 
mogelijkheid om in sterk verstedelijkte omgevingen ecologische 
structuren en /of natuurlijke systemen door te trekken of te versterken. 

Deze vorm van verweving werd in het gedetailleerd verwevings-
onderzoek onder meer voorgesteld voor delen van de Keiberg. De 
realisatie van een bufferbekken voor de opvang van regenwater 
maakt hier deel uit van een ruimere visie op het doortrekken van 
de ecologische waarde van Woluweveld in de richting van de 
Woluwevallei. 
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Rooftop farm - New York Bedrijvenzone Leutschenbach - Zürich - opengelegde oude rivierbedding, aangelegd als groen lint. Functioneert als verblijfsruimte, kwalitatieve 

inkomzone en bufferzone voor overtollig regenwater
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THEA

We hebben deze verschillende verwevingspistes verder uitgevouwen 
en toegepast op het ontwikkelde framework voor de Noordrand. 
Hierbij hebben we onderzocht op welke plaats welke type 
economische verweving meest geschikt of aangewezen zou zijn. We 
hanteren daarbij het vooraf opgebouwde framework als drager voor 
de ruimtelijke ontwikkelingen omdat dit een bepaald abstractieniveau 
bezit. Hierdoor komen we tot uitspraken op meta-niveau en vervallen 
we niet in gedetailleerde afgebakende gebieden. 

In alle gevallen is de verweving bekeken vanuit een economische 
invalshoek. Dit wil zeggen dat we focussen op mogelijkheden om 
een brede range van allerlei economische activiteiten (productie, 
transport, distributie, handel, diensten, .. ) te verweven met niet-
economische activiteiten zoals wonen, recreëren maar ook groen, 
landschap en allerlei vormen van ecodiensten. De mogelijkheden 
van deze verweving vinden plaats op of buiten de op het gewestplan 
aangeduide KMO of industriezones en op of buiten de reeds 
aangelegde of geplande bedrijvenzones.  

De verwevingspistes zijn niet exclusief en zouden in principe overal, 
in een bepaalde gradatie, toegepast kunnen worden. Bepaalde 
verwevingspistes blijken echter interessanter te zijn voor de 
ontwikkeling van het framework dan andere:

Zo lijkt het meest aangewezen om duurzame transitie in te zetten op 
plekken waar het rizomatisch open ruimte netwerk aanwezig is of 
verder uitgebouwd kan of moet worden. 

Op plaatsen waar belangrijke economische activiteiten in hoge mate 
aanwezig zijn (welvaartsakkers) lijkt het aangewezen om in te zetten 
op de piste van verbreding. 

Verstedelijking zien we dan voornamelijk weggelegd in de metro-
politane woonmilieus. Maar we zien evengoed een aantal potenties 
in bepaalde welvaartsakkers die ons inziens op termijn ontwikkeld 
kunnen worden naar hypergemengde stedelijke omgevingen met 
wonen, recreëren en een op maat afgestemd handelsapparaat. 

TOEPASSING OP DE NOORDRAND
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Het scenario van de duurzame transitie hangen we op aan het 
framework van het rizomatisch open ruimte netwerk. Het is één 
van de fundamentele ontwikkelingsopties om de groeiende 
metropolitane regio van de Noordrand leefbaar en duurzaam te 
houden, ook en niet in het minst voor de economische activiteiten. Bij 
de duurzame transitie zetten we vooral in op het verbinden van open 
ruimtegebieden over en tussen de bebouwde ruimte door. 

We focussen daarbij in eerste instantie op de rivier- en beekvalleien 
die de Noordrand doorkruisen. De Zenne, de Woluwe, de Maalbeek 
en de Tangebeek zijn de belangrijkste dragers van het groen-blauwe 
netwerk, maar kennen ook een belangrijke economisch gebruik. We 
beschouwen de vallei als een brede ecologische corridor waar niet 
alleen ruimte voor water gecreëerd wordt maar ook ecologische 
connectie dwars door het versteende metropolitane landschap. 
Dit kan bijvoorbeeld door ingebuisde waterlopen terug open te 
maken gemaakt en de totale verharde oppervlakte te verminderen 
(bijvoorbeeld door parkeerplaatsen te schrappen of te stapelen). 
In de plaats daarvan wordt ruimte gemaakt voor groenelementen. 
Waar mogelijk worden groene daken voorzien die zorgen voor een 
vertraagde afvoer van regenwater en hitte-eilanden tegengaan. 
Regenwater kan opgevangen worden en via een grijswatercircuit 
gefilterd en opnieuw gebruikt worden. 

Ook zijn er enkele grotere parkgebieden aanwezig. We denken 
in de eerste plaats aan de ruime omgeving tussen het Koninklijk 
Paleis van Laken en het Heizelplateau, maar ook het parkensnoer 
vanaf Turn en Taxis via Koning Boudewijnpark tot het Moeras van 
Jette en Ganshoren. Naast deze grotere gehelen zijn een aantal 
kleinere parken aangeduid in de meest verstedelijkte delen van het 
metropolitane gebied: Josaphatpark, Elisabethpark, Warandepark, 
Jubelpark, Ambiorix, ... We beschouwen deze parkgebieden als 
onderdelen (stapstenen) van een grotere te realiseren ecologische 
verbinding. Zo hebben we het Elisabethpark aan de basiliek van 
Koekelberg doorgetrokken via de Leopold-II laan en de Vijfhoek tot 
aan de Hallepoort. Deze ecologische verbindingen moeten niet enkel 
via de publieke ruimte gerealiseerd te worden, maar kunnen ook via 
groendaken, begroende gevels, balkons en gemaakt worden. Het zou 
de verblijfskwaliteit van de Vijfhoek en de Leopold-II laan gevoelig 
verhogen en ruimte kunnen geven aan kwalitatieve ontwikkelingen 
met wonen, kantoren, winkels en horeca en recreatie. 

Daarnaast zijn er een aantal belangrijke open ruimte gebieden 
vooral in de rand van het metropolitaan gebied, zoals Woluweveld, 
Laarbeekbos, Relegemkouter, Scheutbos, ... Deze grote open ruimte 
gebieden staan onder druk van de aanpalende verstedelijking en 
dreigen stukje bij beetje te verdwijnen. Het is belangrijk dat deze 
open ruimte plekken een relatie aangaan met hun omgeving en 
bijvoorbeeld als landschapsparken ingericht worden. 

DUURZAME TRANSITIE

In die landschapsparken is er ruimte voor sport en ontspanning 
(looppistes, fietsroute, fitness parcours, ...) maar ook voor 
ondersteunende economische functies (landbouw, pluktuin, bioboer, 
ecologies, ... ). Door een sterkere relatie uit te bouwen tussen de open 
ruimte en de aanpalende stedelijke en metropolitane activiteiten 
krijgen deze plekken een plaats en een waarde in de mental map van 
de omliggende bewoners en gebruikers en verhoogt de kwaliteit (en 
dus de waarde) van het omliggende metropolitane gebied.

Tenslotte zijn er een aantal bijzondere plekken aangeduid. Eén 
daarvan betreft het hele gebied rond de E40 vanaf de Ring tot Meiser. 
Voor dit gebied werkt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aan een 
masterplan onder de naam Parkway waarbij gezocht wordt hoe deze 
zone kwalitatief ontwikkeld kan worden met een sterkere nadruk op 
de groene omgeving.  

Een andere bijzondere plek is de gehele luchthaven en zijn 
aanvliegroutes. De eigenlijke luchthaven is een bijzondere biotoop 
waar strikte regels gelden, bijvoorbeeld wat betreft het vermijden 
van vogels, maar dit betekent niet dat de ontwikkeling van deze zone 
en de randen ervan niet als een open ruimte gebied beschouwd kan 
worden. De luchthaven heeft echter ook impact op de zones onder 
de aanvliegroutes waar geen bebouwing is toegelaten. Op deze 
plekken ontstaan bijzondere open ruimte gebieden waar diverse 
gebruikers naar toe komen (vliegtuigspotters, motorcrossers, ... ). 
Net deze relatie tussen luchthaven en open ruimte is bijzonder en 
biedt interessante aangrijpingspunten om bijvoorbeeld hardere 
recreatieve voorzieningen te voorzien als alternatief voor andere 
meer waardevolle open ruimte gebieden. 

Duurzame transitie kan plaats vinden op daken, gevels of in een 
ruimere omgeving en biedt doorgaans ook een meerwaarde voor de 
(economische) hoofdfunctie. Een goed voorbeeld hiervan is de site 
Bomaco. SPACE-LAB.be heeft hier, in een landschappelijk waardevol 
gebied een economische ontwikkeling voorzien met respect voor 
dit gebied. Het landschap wordt in dit ontwerp haast letterlijk over 
de economische activiteiten heen geplooid. Door het voorzien van 
een dikke grondlaag is het niet alleen mogelijk om een volwaardige 
beplanting te leveren, maar worden de onderliggende ruimtes zodanig 
geïsoleerd dat er op een haast natuurlijke manier een constante 
temperatuur bereikt kan worden. Ook voor de BUDA site in Vilvoorde 
zorgt de duurzame transitie voor een economische meerwaarde 
(energiewinning, waterzuivering, meerwaarde verhoogde kwaliteit 
woon- en leefomgeving). 
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DUURZAME TRANSITIE
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1.   Scheutbos

2.   Elisabethpark

3.   Maalbeek / Jette

4.   Molenbeekdal

5.   Kobbegem

6.   Heizel / Laken

7.   Tangebeekbos / 

      Domein 3 Fonteinen

8.   Zennevallei

9.   Woluwevallei

10.   Moeraske

11.   Luchthaven

12.   Woluweveld

13.   Josaphatpark

14.   Parkway

15.   Jubelpark

16.   Botanique

17.   Ambiorixpark

18.   Warandepark

19.   Hallepoort
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Voorstel duurzame transitie BUDA - Vilvoorde. De Zenne wordt ingeschakeld voor kleinschalige elektriciteitsproductie, 

de middenberm van de Schaarbeeklei (waar vroeger de tram reed) wordt ontwikkeld als een langgerekt rietveld waar grijs 

water van de omliggende woningen en bedrijven gefilterd wordt en hergebruikt. Groendaken verhogen de leefkwaliteit 

voor de nieuwe woonunits op de daken van de bedrijven, ... 

BODEMSANERING

STADSLANDBOUW

ZONNEPANELEN

GROENDAKEN

WINDTURBINES LANGS KANAAL

ELECTRICITEITSPRODUCTIE OP DE ZENNE

GROENDAKEN

WATERZUIVERING LANGSHEEN 
DE SCHAARBEEKLEI

Voorstel ontwikkeling bedrijvenzone Bomaco - Asse. Het landschap wordt als het ware over de bedrijvenzone geplooid. 

Links de kleinere bedrijfsunits met een dikkere aarde laag. Rechts de logistieke zone die volledig met een intensief 

groendak wordt aangeplant en met een groene wand die een akoestische buffer vormt voor de woningen aan de overzijde 

van de spoorweg.  
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VERBREDING

Er bestaan nog steeds plekken waar de economische activiteiten de 
overhand hebben. Op deze plekken zoeken we naar een verweving 
in de vorm van ondersteunende activiteiten. Het karakter van de 
omgeving blijft echter duidelijk economisch getint. We koppelen 
deze vorm van verweving dan ook sterk aan het framework van de 
welvaartsakkers. 

We focusen hier in eerste instantie op de aan het kanaal of andere 
infrastructuur gelieerde bedrijventerreinen en de Haven van Brussel. 
Hier blijven grootschalige logistieke en productie activiteiten de 
hoofdmoot uitmaken maar zien we mogelijkheden om onder-
steunende functies te gaan voorzien. We denken in de eerste plaats 
aan kleinere logistieke en technische bedrijfjes die bepaalde routines 
van de grotere bedrijven overnemen. Het betekent dat er binnen de 
grotere klassieke regionale bedrijventerreinen kleinere bedrijfjes 
toegelaten moeten worden die liefst zo dicht mogelijk aansluiten 
bij het hoofdbedrijf waar ze diensten voor leveren. Er moet daarbij 
meer geëvalueerd worden op basis van de bedrijfsorganisatie en 
goederenstromen, dan op basis van de klassieke indeling tussen 
lokale en regionale bedrijven of de afmetingen van het perceel en de 
gebouwen die erop gebouwd worden. 

Zones die hiervoor in aanmerking komen zijn: Cargovil, de hele 
kanaalzone tussen Vilvoorde en Brussel, inclusief het Vormingsstation 
van Schaarbeek en de Haven van Brussel zelf. Hiernaast herkennen 
we een aantal meer grootschalige logistieke bedrijvenzones, meer 
perfieer in de Noordrand en sterk gekoppeld aan het systeem van 
snelwegen. Het betreft Asse-Zellik, Groot-Bijgaarden, Sint-Agatha-
Berchem, Nossegem-Zuid en Guldendelle. In het gedetailleerde 
onderzoek voor de site Nossegem heeft URA dit principe uitgewerkt 
door de beschikbare ruimte tussen de bestaande bedrijven te 
benutten voor kleinere ondersteunende bedrijfjes. 

In het gedetailleerd onderzoek voor de BUDA site heeft SPACE-
LAB.be voor de voormalige Fobrux site voorgesteld om delen van 
de bestaande gebouwen af te breken en te vervangen door nieuwe 
gebouwen met een nieuwe invulling. De nieuwe invulling vormt een 
incubator voor de vernieuwing van de omgeving en voorziet onder 
meer een opleidingscentrum voor nieuwe technologieën zoals 3D 
printing, lasercutting en CNC frezen.

In tweede instantie focussen we op enkele grotere kantoor-
concentraties in het centrum van Brussel. Zoals reeds in het 
voorgaande hoofdstuk bij verstedelijking aangehaald, zijn deze zones 
ook vanuit verstedelijking interessant en blijft het een zoektocht om 
de juiste balans te vinden tussen het voorzien van grootschalige 
kantoorinfrastructuur en multifunctionele stedelijkheid. 

Het betreft hier in het bijzonder de Noordwijk samen met het 
central Business district in het noordoosten van de vijfhoek, de 
Europese wijk en de omgeving van het Justitiepaleis. In deze zones 
lijkt het aangewezen om in te zetten op flexibele en intelligente 
modules die eenvoudigweg van kantoor naar woonunit en terug 
naar kantoor omgezet kunnen worden. Voor de huidige generatie 
kantoorgebouwen is dit echter nog niet het geval. 

Tussen beide types in zien we een derde type met grootschalige 
bedrijfslocaties waar kantoren gemengd met productie of logistieke 
bedrijvigheid voorkomen. Hiertoe rekenen we Leopold III-laan, 
Haren en Medialaan. Hier is de verwevenheid reeds voor een stuk 
gerealiseerd, maar blijft deze in veel gevallen beperkt tot een toevallige 
nevenschikking op 2 naast elkaar gelegen terreinen. De verweving is 
meestal niet ingegeven vanuit bedrijfsprocessen of goederenstromen 
maar vanuit een beschikbaarheid van bedrijfspercelen. In deze 
gebieden verder inzetten op verweving, mag zich dan ook niet enkel 
beperken tot het voorzien van meerdere functies, maar zou moeten 
vertrekken vanuit de meerwaarde voor de aanwezige bedrijven. 
We denken daarbij aan afvalstromen of stromen van restwarmte 
die interessante synergieën tussen verschillende bedrijven zouden 
kunnen opleveren. 

Tenslotte zijn er enkele specifieke vormen van verbreding. Zo zien 
we specifieke mogelijkheden op en rond de luchthaven waar enkele 
plekken duidelijk ingericht en ontwikkeld zijn in functie van de 
luchthavenlogistiek. Dit zijn zones waar sterke beperkingen opgelegd 
worden aan het type activiteiten dat er toegelaten wordt, onder meer 
omwille van de veiligheid. Anderzijds is de luchthaven een plek waar 
een bijzondere vorm van verstedelijking optreedt.  Dit speelt zich 
vandaag reeds af op de meeste internationale luchthavens. Meer en 
meer winkels zoeken een plek op de luchthaven. In hun spoor volgen 
trendy horecazaken maar ook kleinere koffie- en snackbars. Er is een 
duidelijk verschil tussen de publieksgerichte kant van de luchthaven 
die zo open en toegankelijk mogelijk wil zijn en de meer gesloten 
logistieke achterkant. 

Tenslotte vormt ook de Heizelvlakte een specifieke situatie waar de 
grootschalige event- en congresfaciliteiten gecombineerd worden 
met grootschalige recreatieve voorzieningen. Het is een zone die zeer 
hoge bezoekerspieken kent en soms zeer lage. Dit stelt bijzondere 
eisen aan de ontsluitingsinfrastructuur maar ook aan de interne 
lay-out en logica van de (semi-) publieke ruimte. De verbreding die 
hier mogelijk is, ligt in de unieke combinatie tussen ondersteunende 
bedrijvigheid en de event- en congresfaciliteiten gericht op grote 
bezoekersstromen. 
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13 1.   Asse-Zellik 

2.   Groot Bijgaarden Noord

3.   Sint Agatha Berchem

4.   Heizel

5.   Haven van Brussel

6.   Spoorbundel / Haven

7.    Vilvoorde Cargo

8.   Haren

9.   Leopold III-laan 

10.   Luchthaven 

11.    Luchthaven technics

12.   Luchthaven control

13.   Guldendelle 

14.   Nossegem Zuid

15.   Medialaan

16.   Europese Wijk

17.    Zavel / justitiepaleis

18.   Central Businees District
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Voorstel toekomstige ontwikkeling Fobrux - Vilvoorde. Door de bestaande bedrijfsgebouwen gedeeltelijk af te breken, 

komt er ruimte voor andere activiteiten en ontstaan publiek toegankelijke buitenruimtes. De nieuwe gebouwen herbergen 

een opleidingsinstelling voor nieuwe productietechnologieën (fablab), kleinere cowork ateliers en een ontmoetingsruimte 

met horeca en terras.   

Voorstel URA voor case Nossegem. De grote variëteit aan bedrijvigheid biedt in de eerste plaats mogelijkheden tot 

samenwerken en samen groeien. Als voorbeeld wordt de ruimte benut tussen twee bedrijven die economische voordelen 

kunnen halen uit elkaars product.
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VERSTEDELIJKING

Het verwevingsprincipe van de verstedelijking koppelen we aan de 
bestaande en toekomstig te ontwikkelen metropolitane woonmilieus. 
Het zijn plekken waar werken en wonen tezamen voorkomen. In heel 
wat van de bestaande metropolitane woonmilieus is deze menging 
vandaag al in mindere of meerdere mate aanwezig. We zijn ervan 
overtuigd dat deze verweving voor heel wat economische activiteiten 
een meerwaarde kan betekenen en we pleiten absoluut voor een 
behoud van dit soort interessante mengingen. 

Voor bepaalde metropolitane woonmilieus zien we de verstedelijking 
als een bevestiging van de aanwezigheid van allerlei kleinere 
ambachtelijke bedrijven en handelszaken, typisch voor de wat meer 
etnisch getinte woonmilieus ten westen van het Kanaal. Wijken en 
gemeenten als Molenbeek, Anderlecht, Jette, Schaarbeek, Sint-
Joost-Ten-Node kennen vandaag al een verre vorm van verweving 
tussen wonen en bedrijvigheid. Het is een wankel evenwicht tussen 
dynamiek en woonkwaliteit en op sommige plaatsen brengt de 
verweving de woonkwaliteit in het gedrang. Toch biedt deze vorm van 
verweving interessante mogelijkheden en kleurt het de metropolitane 
woonmilieus. 

Bij andere metropolitane woonmilieus zal het accent meer 
zakelijk zijn en bijvoorbeeld kantoren en standingvolle restaurants 
aantrekken. Dit zijn vormen van verstedelijking zoals we die vandaag 
al terugvinden aan de oostzijde van de Noordrand. De omgeving van 
de Europese wijk, het central business district rond de Warande, de 
Koningslaan en de Keizerstraat en de Noordwijk. Het zijn plekken 
waar wonen en werken gezamenlijk voorkomen, al is er slechts de 
laatste jaren een besef bij de ontwikkelaars dat wonen ook hier een 
financieel interessante piste is. Het stelt een aantal ontwikkelaars 
vandaag voor de uitdaging hoe ze met de verouderde of leegstaande 
kantoorgebouwen om moeten gaan en hoe ze deze kunnen 
omvormen tot woonunits. Voor deze gebieden lijkt het belangrijk 
om bij de verweving nadruk te leggen op de omkeerbaarheid van de 
gebouwen en na te denken hoe op een vlotte manier kantoorunits 
omgevormd kunnen worden naar woonunits en vice versa. 

Stedelijke verweving betekent anderzijds ook dat er rekening 
gehouden wordt met de bestaande ruimtelijke kwaliteiten. Er 
moet voor elk van de metropolitane woonmilieus nagedacht 
worden over welke stedelijke verweving kan worden toegepast. Dit 
wordt vooral bepaald door het aanwezig economisch weefsel, de 
nabijheid van belangrijke tewerkstellingspolen (welvaartsakkers), de 
ontsluitingsmogelijkheden (levensaders)  en de schaal en korrel van 
de omgeving. 

We geloven daarnaast dat een aantal bestaande monofunctionele 
bedrijvenzones er baat bij zouden hebben om gradueel andere, meer 
stedelijke activiteiten toe te laten, waaronder zelfs wonen. 

In het gedetailleerd onderzoek dat SPACE-LAB.be voerde voor 
de Keiberg is, in eerste instantie, gefocust op expat wonen. Een 
uitgangspunt is dat expats net iets minder hoge eisen stellen aan 
hun woonomgeving in vergelijking met klassieke residentiële 
gezinnen. Expats zijn bijvoorbeeld veel meer gericht op een vlotte 
nabijheid tussen wonen en werken en op een vlotte verbinding 
naar de luchthaven en de TGV. Ze stellen ook andere eisen aan de 
voorzieningen in de nabijheid van hun woonunit, zoals bijvoorbeeld 
een kleine supermarkt, mogelijkheden om te ontbijten en te dineren 
in een zakelijke maar niet onaangename omgeving, welness en 
andere ontspanningsmogelijkheden en een vlotte bereikbaarheid 
naar het centrum. Ze hebben bovendien meer ervaring met het 
metropolitane wonen zoals wij dat kennen van andere groot- en 
wereldsteden. Expats hebben dan ook, door de band genomen, 
iets minder problemen met middelhoog- en hoogbouw. Mogelijk 
kan, eens deze richting is ingezet, de zone tot een volwaardig 
metropolitaan woonmilieu omgevormd worden en vinden ook meer 
klassieke gezinnen de weg naar dit soort nieuwe woonomgevingen. 
Eenzelfde verhaal kan voor Lozenberg, Diegem en andere vandaag 
eerder monofunctionele kantoorzones uitgebouwd worden. 

We zien ook mogelijkheden om op logistiek en productie gerichte 
bedrijvenzones stap voor stap te verstedelijken. In het onderzoek 
voor Buda werd ook hier een zekere nichemarkt naar voor geschoven 
van mensen in de creatieve sector.  We denken dan aan kunstenaars, 
grafici, modeontwerpers, theateracteurs, dansers, choreografen, 
muzikanten en andere creatievelingen. Maar ook de technici die 
deze creatievelingen ondersteunen zoals decorbouwers, licht- en 
geluidstechnici, ... Eén ding hebben ze gemeen: ze onderhouden een 
nauwe relatie tussen hun werk en hun leven. Hun werk is als het ware 
hun leven en wonen en werken zijn niet gescheiden in een klassiek 
9 tot 5 werkritme. Dit betekent ook dat werk- en woonruimte in veel 
gevallen haast onmerkbaar in elkaar overlopen. Deze mensen zijn op 
zoek naar grotere en tegelijkertijd betaalbare werkruimtes met liefst 
aansluitend een plek om te wonen. Het zijn potentiële broeinesten 
van creativiteit waar misschien ooit nieuwe culturele ambassadeurs 
voor Vlaanderen uit voort groeien. We geloven dan ook dat net in 
de Noordrand op korte afstand van mediavalley Vilvoorde en de 
kunstencentra van de Hoofdstad een dergelijke nichemarkt een 
verrijking betekent voor de metropolitane ontwikkelingen. 
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1.    Sint-Jans-Molenbeek

2.   Koekelberg

3.   Groot Bijgaarden

4.   Zellik

5.   Sint-Agatha-Berchem

6.   Jette / Ganshoren

7.   Tour & Taxis

8.   Wemmel

9.   Strombeek / N.O.-Heembeek

10.  Molenveld / Kasei

11.   Vilvoorde / Machelen

12.  Peutie

13.  Melsbroek

14.  Steenokkerzeel

15.  Kortenberg

16.  Nossegem

17.   Mariadal

18.  Lozenberg

19.  Zaventem

20.  Keiberg

21.   Diegem

22.  Haren

23.  Schaarbeek / Evere

24.  Kraainem / Woluwe

25.  Oudergem

26.  Schaarbeek / Etterbeek

27.  Vijfhoek
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Voorstel verstedelijking BUDA - Vilvoorde. De oude bedrijfsgebouwen tussen de Zenne en de Harensesteenweg worden 

opengemaakt en de verdiepingen worden toegankelijk gemaakt voor andere dan bedrijfsactiviteiten zoals kleinere 

kantoren, fitness- en sportactiviteiten en woonunits op het dak. Het blijft een niche woonmarkt, waarvoor echter wel 

interesse bestaat, vooral bij mensen uit creatieve sectoren. 

Voorstel verstedelijking Keiberg - Zaventem/Diegem.  Naast nieuwe kantoren worden er woningen en woonondersteunende 

functies (kleinhandel en horeca) voorzien die een belangrijk deel van hun omzet ook halen uit de aanwezigheid van de 

bedrijven. Een gemengde stedelijk wijk ontstaat. In eerste instantie mikt deze omgeving op expats uit de vele bedrijven uit 

de omgeving van de luchthaven. Op termijn zou een verdere residentiële groei overwogen kunnen worden. 
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In de voorgaande beelden hebben we telkens één verwevingspiste 
onderzocht en aangegeven op welke plaats die bepaalde vorm 
van verweving met of tussen economische activiteiten het meest 
geschikt of aangewezen zou zijn. Dit betekent niet dat een andere 
verwevingspiste per definitie uitgesloten is. De verwevingspistes 
zijn dus niet exclusief. Dit wil ook zeggen dat er geen verplichting 
is om op die plaats voor slechts één bepaalde verwevingspiste 
te gaan, maar dat op elke plaats, op elk moment, één of meerdere 
verwevingspistes onderzocht moeten worden. Hiernaast is niet elke 
vorm van verweving op elke plaats geschikt. Telkenmale dient dit 
getoetst te worden aan de mogelijkheden van de specifieke locatie. 

De gebieden op de synthesekaart, zijn bewust zeer ruw aangeduid. 
Het is niet zo dat ze een grenslijn aangeven waar een bepaalde 
ontwikkeling wel toegelaten zou zijn en waar niet. De gebieden zijn 
eerder te beschouwen als een soort invloedszones die per definitie 
vaag zijn en geleidelijk aan overlopen.  

Afhankelijk van de plaatselijke condities kan er meer of minder 
verweving voorkomen. De totale verweving is eveneens afhankelijk 
van de economische, ecologische en demografische noden van 
dat moment en kan dus ook in de tijd variëren. De onderliggende 
levensaders zijn daarin belangrijk en sturen in sterke mate 
de metropolitane dynamiek en economische ontwikkelingen. 
Knooppunten in dit systeem zijn echte attractiepolen waar 
verschillende activtieiten samenkomen en kennen dus reeds een 
sterke menging (kantoren, wonen, handel, ... ).  Als bijvoorbeeld in de 
Haven van Brussel de totale trafiek afneemt, zal dit gevolgen hebben 
voor het aantal bedrijfjes in de omgeving en dus impact hebben 
op de verweving van economische activiteiten in het omliggende 
metropolitane woonmilieu.  Oude loodsen kunnen dan omgevormd 
worden tot garages, ateliers, of afgebroken worden om ruimte te 
maken voor nieuwe woningen. Hierin schuilt precies de sterkte 
van verweving omdat ze veel sneller kan inspelen op economische 
fluctuaties en opportuniteiten. 

Naast verweving pleiten we in dit onderzoek dan ook voor een vorm 
van Transit Oriented Development. Dit betekent dat we trachten 
(economische) ontwikkelingen uit te bouwen op plekken die vandaag 
reeds goed ontsloten zijn en de ontwikkelingen afstemmen op de 
mogelijkheden van de multimodale ontsluiting. 

In het volgende beeld monteren we de meest aangewezen 
verschillende verwevingspistes op elkaar en zien we hoe ze ten 
opzichte van elkaar relaties aangaan. We merken op dat er overlappen 
ontstaan tussen de meest aangewezen verwevingspistes. 

SYNTHESEBEELD

Zo zien we op enkele plaatsen een overlap tussen de verwevingspiste 
verbreding en duurzame transitie. Dit is onder meer het geval voor de 
Heizel, voor delen van de luchthaven en Leopold III-laan en Woluweveld, 
de kanaalzone en Parkway/Medialaan. We zijn van oordeel dat dit 
niet contradictorisch moet zijn, maar juist een aanleiding kan zijn om 
een meer duurzame en performante metropolitane en economische 
ontwikkeling te stimuleren. Zelfs vanuit een economische invalshoek 
kan het inzetten van bepaalde ecologische ingrepen een meerwaarde 
betekenen. We denken hierbij aan het opvangen en actief gebruiken 
van regenwater in bedrijfsprocessen, het zuiveren van grijswater, het 
opwekken van energie, ... Het groen-blauwe netwerk kan hier als 
echte ecosysteemdienst functioneren. 

We zien daarnaast overlap tussen verstedelijking en verbreding. Dit 
is het geval voor alle grootschalige kantoorontwikkelingen waar we 
zoeken naar een balans tussen duidelijke en goed georganiseerde 
bedrijfslocaties voor meer grootschalige kantoren, maar tegelijkertijd 
ook willen inzetten op een metropolitane stedelijke dynamiek voor 
deze wijken. 

Op enkele plaatsen zien we een overlap tussen de 3 verwevingpistes. 
Het meest opmerkelijke is deze terug te vinden op de voormalige CAT 
site in Vilvoorde aan de achterzijde van het station. Deze zone wordt 
voorzien voor de herlocalisatie van het ziekenhuis Jan Portaels en zou 
voor het overige ontwikkeld worden als een regionaal bedrijventerrein.  

In onze visie zou deze site ontwikkeld kunnen worden als een 
nieuwe duurzame stedelijke wijk. In een voorstel dat SPACE-LAB 
enige jaren geleden heeft uitgewerkt voor Horizen werd dit idee 
concreet gemaakt door een graduele overgang in te bouwen. De 
zones die het dichts aansluiten bij het station van Vilvoorde en 
het nieuwe ziekenhuis kregen een stedelijke dynamiek. Dit wil 
zeggen dat hier een menging van wonen en kantoren of kleine 
ondersteunende bedrijvigheid toegelaten was evenals horeca, kleine 
handelszaken (type supermarkt, krantenwinkel, .. ) en een hotel. 
Naar de Woluwelaan toe werd meer ingezet op grotere logistieke en 
producerende bedrijvigheid. Langsheen de Trawoolbeek werd ruimte 
voorzien voor wateropvang in de vorm van een overstroombaar park, 
dat eveneens dienst kan doen als waterzuivering voor het grijswater 
circuit. De daken van de hoogste verdiepingen werden voorzien van 
technieken (zonnepanelen, zonneboilers), de lagere daken werden 
steeds ontwikkeld als groendaken (van zeer extensief tot intensief, 
afhankelijk van de aanpalende functie). 
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2.   Luchthaven
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Voormalige CAT site - Vilvoorde. Overzicht op de gehele ontwikkeling. Links langs de spoorweg 

en de Trawoolbeek: het overstroombare park met waterzuivering. In het groen: het nieuwe 

ziekenhuis Jan Portaels. Ten noorden ervan markeren hogere gebouwen de plek. Hier is ruimte 

voor hotel, kantoren en woningen. Merk de nieuwe tramlijn van het Regionet op die doorheen 

het gebied voorzien wordt in plaats van via de Woluwelaan. Ten oosten ervan ligt een gemengd 

bouwblok voor kantoren en woningen met tussen de gebouwen in de bovengrondse parkeerlagen. 

In de volgende zone is er ruimte voorzien voor grotere logistieke en productie gerichte bedrijven. 

Deze krijgen een laad- en loskoer aan de zijde van de Woluwelaan met aanpalend een wadi om 

bij hevig regenweer het water op te vangen. Deze wadi volgt de bestaande hoogspanningslijn 

en vormt ook een buffer voor de grotere regionale bedrijfsgebouwen langsheen de Woluwelaan. 
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Voormalige CAT site - Vilvoorde. Zicht op de watertuin op het dak van de parkeergarage. Door de hoge grondwaterstand is het onmogelijk ondergrondse 

garages te voorzien. In de centrale bouwblokken werden daarom 2 à 3 parkeerlagen voorzien tussen de gebouwen. Deze sluiten aan bij de onthaalfuncties, 

archiefruimtes, bergingen en andere ondersteunende functies op de gelijkvloerse en 1e verdieping. Aan de daktuin komen eerder de sociale functies met 

daarboven woningen en kantoren. Hierdoor ontstaat een nieuwe biotoop met zeer grote verblijfskwaliteiten. 

Voormalige CAT site - Vilvoorde. Zicht op het park langsheen de Trawoolbeek. Delen van het park kunnen bij een hoge waterstand onder water gezet worden. 

Andere delen worden aangelegd als rietvelden die het grijswater, afkomstig van de kantoren en woningen, zuiveren en hergebruiken.  Het beeld refereert ook 

naar het voormalige moerassig gebied (tussen Zenne en Woluwe) dat hier oorspronkelijk aanwezig was.   
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De Noordrand staat voor een bijzondere uitdaging om de verwachte 
groei van de bevolking voor de komende decennia op te kunnen 
vangen. Deze demografische evolutie heeft niet alleen gevolgen voor 
de vraag naar bijkomende woningen maar zal ook gevolgen hebben 
voor de nood aan tewerkstelling, handel, recreatie, voorzieningen en 
transport. 

Om die nood op te vangen lijkt het aangewezen om meer in te zetten 
op verweving van activiteiten in plaats van het huidige patroon van 
afgebakende bestemmingszones verder te zetten. In het bijzonder 
voor economische activiteiten zijn we ervan overtuigd dat verweving 
van activiteiten een meer duurzaam en veerkrachtig systeem kan 
opleveren dan monofunctionele bedrijvenzones. 

We hebben in dit document mogelijke verwevingsstrategieën 
met economische activiteiten onderzocht en die toegepast op de 
Noordrand. We zijn daarbij vertrokken vanuit een framework dat 
bestaat uit 4 lagen met name het rizomatisch netwerk van open 
ruimte gebieden, de infrastructuren of levensaders, de metropolitane 
woonmilieus en de plekken waar welvaart gecreëerd wordt 
(welvaartsakkers). 

Er werden 3 mogelijke verwevingsstrategieën voorgesteld, met 
name verbreding, verstedelijking en duurzame transitie. Die werden 
vervolgens op de Noordrand toegepast. Het betreft steeds een vorm 
van verweving met economische activiteiten. Dit leverde een aantal 
kaarten op met gebieden waar een bepaalde verwevingsstrategie het 
meest geschikt zou zijn. Evenwel zonder exclusief te willen zijn. 

We hebben vastgesteld dat de geschetse verwevingsstrategieën 
ook steeds sterk gelinkt zijn aan de stedelijke levensaders die mee 
de dynamiek en intensiteit van de onderliggende economische 
activiteiten sturen. 

Uit de resultaten van het onderzoek blijkt kennelijk dat ruimtelijke 
verweving veel potenties heeft en voordelen kan opleveren vanuit 
een economische, ecologische of sociale hoek. Wel is het duidelijk 
dat de huidige wetgeving en de toepassing ervan momenteel, 
helaas, hinderpalen vormen. Ook bij de doorsnee bedrijfsleiders zien 
we vandaag nog geen automatische reflex tot verweving, maar bij 
overleg merken we dat de interesse groeit en er toch kritische maar 
positieve reacties komen op de voorstellen. 

 

CONCLUSIE






