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Mixity & X-cessibility for liveable urbanization 
 
 

WONEN EN WERKEN IN DE BRUSSELSE METROPOOL: OP ZOEK NAAR PADEN VOOR 
LEEFBARE VERSTEDELIJKING 
 
Dit project vertrekt vanuit de vaststelling dat er een sociaal-ruimtelijke mismatch bestaat 
tussen wonen en werken in de Brusselse metropool. Deze mismatch uit zich zowel in de 
relatie tussen Brussel en zijn hinterland als binnen het Gewest zelf. Enerzijds biedt Brussel 
veel hooggeschoolde arbeidsplaatsen aan die vooral bezet worden door bewoners van het 
hinterland. Anderzijds telt Brussel een hoog aandeel laag- of kortgeschoolden voor wie er 
een onvoldoende jobaanbod bestaat binnen het Gewest, en dan vooral binnen de wijken 
waar deze groepen wonen. Daar komt bij dat het Gewest geconfronteerd wordt met een 
demografische boom die de uitbreiding van het woonaanbod noodzakelijk maakt. 
Deze mismatch vertaalt zich in problemen op vlak van leefbaarheid van de stad. Ze brengt 
enerzijds pendelaarstromen met zich mee die zich uiten in een overmatige druk vanwege het 
autoverkeer op de stad. Anderzijds komen de wijken (vooral deze uit de zogenaamde ‘arme 
sikkel’) in het vizier van residentieel projectontwikkeling waardoor gentrificatie dreigt die een 
dubbel effect heeft: lagere inkomensgroepen worden van de huisvestingsmarkt verdrongen, en 
tegelijk komt de ruimte waar er nog kansen zijn voor laaggeschoolde arbeid onder druk van 
residentiële vastgoedontwikkeling. 

Dit onderzoek wilt strategieën ontwikkelingen om deze dubbele mismatch tussen wonen en werken 
in de Brusselse metropool aan te pakken. De basishypothese daarbij is dat er een visie op de 
ruimtelijke ontwikkeling van wonen en werken moet bedacht worden die wonen en werken 
organiseert zodat de leefbaarheid van de stad er op vooruitgaat. Deze hypothese kan in twee 
deelhypothesen verder uitgewerkt worden. 

Ten eerste onderzoeken we hoe binnen gebieden voor gemengde ontwikkeling, maar ook 
mogelijke andere strategische zones en ruimtes, een optimale verweving van woon- en 
werkfuncties tot stand kan komen. Daar waar traditionele indexen van functievermenging vooral 
kijken naar de compatibiliteit van activiteiten in termen van de mogelijke onderlinge hinder, willen 
we in dit onderzoek context en plaatsgebonden strategieën van functiemenging ontwikkelen, die 
ook rekening houden met de ruimtelijke potenties van de plek, met het sociaaleconomisch profiel 
van de bevolking en met de meerwaarde van de economische activiteiten, vooral in termen van 
jobcreatie. De hypothese daarbij is dat dergelijke gemengde ontwikkeling zowel de leefbaarheid 
als de sociale stijging ten goede komt. 
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Ten tweede onderzoeken we of openbaarvervoergerichte randstedelijke ontwikkeling kan bijdragen 
tot een betere afstemming van woon- en arbeidsmarkt. De hypothese daarbij is dat verdichting en 
verstedelijking van de rand van de agglomeratie leidt tot een hechtere metropolitane 
levensgemeenschap, van bewoners die tot de stad ‘behoren’ en niet slechts – als pendelaar – 
‘gebruiker’ zijn van de stad. In de mate dat deze hechtere band tussen stad en rand ook toelaat de 
aldaar gesitueerde werkgelegenheid in het bereik van de stadsbewoners te brengen, ontstaat er 
omgekeerd een nauwere toe-eigening van rand door stad. De rand kan aldus ook een grotere rol 
spelen in het opvangen van de voorspelde demografische boom. 

Om de afstemming tussen wonen en werken op schaal van de agglomeratie en zijn hinterland te 
benaderen, zullen een aantal ruimtelijke scenario’s ontwikkeld worden. Deze scenario’s kunnen 
bijdragen aan een betere onderlinge afstemming van de respectievelijke gewestelijke 
planningsvisies, aangezien vanuit een benadering die de ontwikkeling van stad en hinterland 
samen bekijkt alternatieve en onderling beter afgestemde locatiekeuzes en 
ontwikkelingsperspectieven voor specifieke sites tot stand kunnen komen. 
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PROGRAMMA VAN HET PROJECT 

 
Vooraf: Verantwoording van het consortium. 
Het werkprogramma voor dit project wordt uitgevoerd door onderzoekers van Cosmopolis VUB en 
LoUIsE ULB. Beide onderzoeksgroepen werkten reeds intensief samen aan stedenbouwkundig 
ontwerpend onderzoek in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (zie punt 2.1.2 ervaring en 
projecten). Beide groepen beschikken over expertise op het vlak van stedenbouw en ruimtelijke 
planning terwijl Cosmopolis VUB daaraan expertise op vlak van sociaal-geografische analyses, 
participatie en ‘stakeholder involvement’ aan toevoegt. Voor dit onderzoek wordt verder gesteund 
op de expertise van AMRP - UGent op vlak ruimtelijke- en mobiliteitsplanning in het Vlaamse 
Gewest. Dit is een noodzakelijke bijdrage voor een onderzoek dat zich richt op de ruimtelijke, 
mobiliteits-, woon- en arbeidsrelaties van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en zijn hinterland. 
Deze samenwerking neemt de vorm aan van een (onbezoldigd) co-promotorschap van het project 
en van de doctoraatsproefschriften die er uit voortvloeien. Dergelijke proefschriften zullen als een 
‘joint PhD’ tussen de betrokken instellingen waar de onderzoekers tewerkgesteld zijn (i.c. VUB en 
ULB) en de UGent uitgevoerd worden.  

 

WORKPACKAGE 1: 
“Waar en hoe kan men de functies van werken en wonen mengen en verdichten zonder 
daarbij de leefbaarheid van de Brusselse metropool in het gedrang te brengen?” 
 
VTE Duur 

1,0 Sarah De Boeck (VUB) 24 + 24 maanden 

0,1 Fabio Vanin (VUB) 24 + 24 maanden 

 
Doelstellingen en criteria: 
Dit werkpakket bestaat in een eerste stap uit een combinatie van een sociodemografische en een 
ruimtelijke analyse geënt op het Brussels gewest. Deze analyse stelt ons in staat om een reeks 
van gebieden voor functiemenging af te bakenen, om een inventaris te maken van mogelijke 
bedrijfstypologieën en leefbare stedelijke woningtypologieën die al dan niet met elkaar 
gecombineerd kunnen worden. Hieruit zullen verschillende scenario’s van complementariteit en 
menging naar voor komen. Het academische kader dat mee gevoed wordt door 
literatuuronderzoek en bestudering van ‘failed & best’ practices zal ons in staat stellen om de voor- 
en nadelen van de verschillende scenario’s voor menging in kaart te brengen. 

De hypotheses die hieruit voortkomen, worden getoetst aan specifieke locaties in het Brusselse 
gewest aan de hand van ontwerpend onderzoek en aan de hand van een stakeholdersbevraging 
van potentiële bedrijfsleiders, van potentiële bewoners en van de publieke instellingen en 
administraties die bij planning en stadsontwikkeling betrokken zijn. 
 

Taken :  

• Taak 1: SOCIODEMOGRAFISCHE & RUIMTELIJKE ANALYSE 
◦ Nationale en internationale literatuur screenen over wonen en werken, functiemenging, 

leefbaarheid, clustering en spreiding van economische activiteiten, sociale segregatie, 
arbeidsmarkt, ...  

◦ Plannings- en beleidscontext: Screenen van mogelijkheden en marges van de 
bestaande regelgeving voor functiemenging in bestemmingsplannen, 
milieuzoneringskaders, ... 
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◦ Analyse van typologieën: verzamelen van bestaande data via o.a. 
functiemengingsindexen over welke bedrijven welke soort ruimte gebruiken per sector 
en wat hun ruimtelijke impact is op de onmiddellijke omgeving, welk soort van locaties 
trekken welke bedrijven aan, in kaart brengen van vernieuwende bouwtechnieken zoals 
bijv. verticaal ruimtegebruik; analyse maken van welke soort woontypologieën welke 
bewonersprofielen aantrekken, mogelijke publieke ruimte netwerken in kaart brengen 
voor ontmoetingsruimte, bestuderen van nationale en internationale ‘failed & best 
practices’ van functiemenging in een stedelijke context... Dit gebeurt aan de hand van 
desktopresearch, surveys, veldwerk, interviews met bedrijfskoepelorganisaties, … 

◦ Het verzamelen, analyseren en interpreteren van nieuwe data van potentiële bewoners 
per doelgroep aan de hand van gestandaardiseerde enquetes en via een bevraging via 
diepte-interviews van het middenveld (Bral, ARAU, ...): 
▪ De selectie en verspreiding van enquetes zullen afhankelijk van de doelgroep 

plaatsvinden via mensen die op de wachtlijst staan bij sociale 
huisvestingsmaatschappijen en/of via OCMW; via mensen die op de wachtlijst staan 
bij Citydev; potentiële bewoners uit suburbaan gebied kunnen bereikt worden via 
enquêtes bij pendelaars aan openbare vervoersknooppunten zoals bijv. de 
Brusselse treinstations. 

◦ Het verzamelen, analyseren en interpreteren van nieuwe data van potentiële bedrijven 
aan de hand van gestandaardiseerde enquetes, via een bevraging via diepte-interviews 
van de bedrijfskoepels (BECI, Unizo, ...) en een selectie van bedrijfsleiders, en door 
selectieve deelname aan het ontwerpend onderzoek. 

◦ Publicatie van een position paper als eerste vorm van valorisatie van het onderzoek 
(zie punt 4. Valorisatie) 

 

• Taak 2: ONTWERPEND ONDERZOEK OP TOEGEPASTE CASES IN HET BRUSSELS 
GEWEST 

De hypotheses die voortkomen uit taak 1 worden afgetoetst via ontwerpend onderzoek op 
specifieke gebieden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BHG), waarbij men vertrekt van de 
hypothese van functiemenging en verdichting. Concreet worden bedrijfstypologieën en 
woontypologieën met elkaar gemengd en worden de ontwerpen afgetoetst worden aan criteria van 
leefbaarheid. Hierbij wordt het ontwerpend onderzoek gezien als een itiratief proces. 

◦ Selectie van cases voor functiemenging op basis van de analyse en interpretatie van 
gegevens die het resultaat zijn van taak 1.Ontwikkelen en testen van scenario's voor 
lokaal ontwerp van functiemenging en verdichting 
▪ Eigen ontwerp, begeleid door experten (Michael Ryckewaert, Benoit Moritz). 
▪ Via begeleiding in Ontwerpstudio van Ms Stedenbouw en Ruimtelijke Planning 

◦ Visuele discussiedocumenten ontwikkelen die als basis dienen voor de diepte-
interviews met de stakeholders. 

◦ Bijsturen van ontwerptypologieën na aftoetsing stakeholders. 

 

• Taak 3: STAKEHOLDERSBEVRAGING VAN POTENTËLE BEDRIJVEN EN 
BEWONERS EN DE PUBLIEKE INSTELLINGEN 

De hypotheses die voortkomen uit taak 1 worden afgetoetst via een stakeholdersbevraging van 
bedrijven en bewoners die potentieel in de geselecteerde cases zouden kunnen komen wonen. 
Omdat in multifunctionele gebieden verschillende actoren betrokken zijn – bewoners, bedrijven 
(zowel werkgevers als werknemers) en de verschillende overheden – die elk een verschillende 
agenda hebben wat het ruimtegebruik betreft, is het belangrijk om enerzijds deze agenda's in kaart 
te brengen en anderzijds te kijken hoe ze met elkaar in overeenstemming gebracht kunnen 
worden, met het oog om weerstanden op te sporen, en potentiële conflicten te verminderen en/of 
te neutraliseren. 
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◦ De verzamelde gegevens en analyses worden bij de verschillende betrokken Brusselse 
overheden afgetoetst via gesprekken en interviews. 

◦ Visieontwikkeling over functiemenging van werken en wonen 
◦ Valorisatie van de visie 

 

Analyse van de risico’s 

Welke specifieke risico’s zijn verbonden aan de uitvoering van de taken van het werkpakket en hoe 
zullen ze worden vermeden ? Beschrijf een plan B voor aanzienlijk grote risico's. 

• Toegang tot informatie 

Voor taak 1 situeren de risico's zich in het verkrijgen van informatie. Hier zien een trend om 
bestaande databases meer en meer toegankelijk te maken, en/of door middel van 
gebruikersovereenkomsten te werken, waardoor het risico beperkt is. Wanneer de toegang tot 
gegevens moeilijker zou worden, kunnen we eveneens beroep doen op de instellingen (ATO en 
Citydev) die als peter aan dit onderzoek zijn verbonden.  

 
 

• Beschikbaarheid en engagement van stakeholders 

De beschikbaarheid en het engagement van stakeholders is belangrijk voor taak 3. Het is redelijk 
te veronderstellen dat overheidsdiensten, middenveldorganisaties en bedrijfskoepels zich 
beschikbaar zullen opstellen. Voor de contacten met individuele bedrijfsleiders kunnen we voor 
een groot deel beroep doen op het netwerk dat we hebben tijdens voorbije ervaringen hebben 
opgebouwd. Hier hebben we als extra troef het peterschap van Citydev die een uitgebreide 
samenwerking met bedrijven heeft uitgebouwd en die als tussenpersoon kunnen fungeren. 

• Representativiteit van enquêtes  
Voor het verzamelen van nieuwe gegevens via enquêtes in taak 1 is er een risico van 
representativiteit. Om dit risico te beperken wordt vroeg in het werkpakket begonnen met het 
afnemen van enquêtes, zodat er tijd genoeg is om kwantitatief voldoende gegevens te verzamelen. 

 
• Risico’s verbonden aan ontwerpend onderzoek. 

Een risico in de opzet van het ontwerpend onderzoek betreft de organisatie van ontwerpend 
onderzoek binnen de ontwerpstudio’s van de opleidingen. Dit kan op organisatorische problemen 
stuiten. Bovendien zijn studenten geen professionals en blijven de geformuleerde oplossingen 
exploratief. Deze risico’s lijken beperkt gezien de eerdere ervaring op dit vlak van beide 
onderzoeksgroepen Cosmopolis en LoUIsE. Desgevallend wordt het ontwerpend onderzoek 
volledig door de onderzoeker zelf uitgevoerd. In elk geval ondergaan de resultaten uit de 
ontwerpstudio een vertaalslag, synthese en ‘kwaliteitscontrole’ door de onderzoekers en de 
promotoren voorafgaand aan publicatie en communicatie naar een breder stakeholders veld. 
 

Resultaten 

De resultaten die uit dit werkpakket voortkomen, stellen ons in staat om enerzijds een visie te 
ontwikkelen voor grootstedelijke functiemenging en anderzijds om realistische en afgetoetste 
voorbeeldtypologieën van functiemenging in kaart te brengen voor bedrijven, stadsontwikkelaars, 
de overheid en bewoners. 

Concreet betekent dit dat we op het eind van dit werkpakket beschikken over de volgende 
elementen die in samenwerking met stakeholders (bedrijven, overheid, bewoners) zijn ontwikkeld 
en waarvan de valorisatie  geïmplementeerd is in het werkproces: 

• Een visie over functiemenging in de stad. 
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• Een inventaris van mogelijke locaties maken waarin aangeduid wordt welk soorten 
bedrijven waar kunnen staan. 

• Een inventaris van criteria met voorwaarden voor vermenging van functies, gekoppeld aan 
economische valorisatie en leefbaarheid van de stad: welke functies lenen zich al dan niet 
tot welke soort van verweving?  

• Een reeks van voorbeeldtypologieën (met stakeholders) van functievermenging van wonen 
en werken op specifieke locaties in het Brussels gewest. 

Opvolgingsindicatoren:Evaluatie kan gebeuren aan de hand van publicaties, voordrachten op 
congressen en studiedagen, toelichtingen bij betrokken actoren, en op stakeholderworkshops. Op 
het einde van elk werkjaar zal tenminste één publicatie worden ingediend bij een academisch 
tijdschrift (te beginnen vanaf jaar 2), tenminste één congresbijdrage zijn voorbereid en tenminste 
één artikel zijn gepubliceerd in hetzij een niet-academisch vakblad, hetzij de populair-
wetenschappelijke pers. Op het einde van het tweede werkjaar zal een tussentijds 
onderzoeksrappport worden opgeleverd. 

 

WORKPACKAGE 2: 
“Kansen en barrières voor randstedelijke openbaarvervoergerichte ontwikkeling” 
 
VTE Duur 

1,0 Nicolas Dewulf (VUB) 24 + 24 maanden 

0,3 Kobe Boussauw (VUB) 24 + 24 maanden 

0,1 Fabio Vanin (VUB + ULB) 24 + 24 maanden 
 
 
Doelstellingen en criteria 
 
Het stedenbouwkundige beleid van het Brusselse gewest is gericht op het faciliteren van groei, 
zowel op het vlak van bevolking als op het vlak van bedrijven en organisaties. Gezien de beperkte 
oppervlakte die het hoofdstedelijk gewest beslaat, betekent dit dat inbreidingsprojecten en 
verdichting de stedenbouwkundige agenda bepalen. Ook het mobiliteitsbeleid past zich aan aan 
de randvoorwaarden die typisch gesteld worden door een dichtbebouwde omgeving. Het ruimtelijk 
beleid in de Vlaamse rand contrasteert hiermee, en voorziet voornamelijk ruimte voor economische 
ontwikkelingen. Ook het mobiliteitsbeleid in de rand is eerder suburbaan van aard. Enkel de 
gemeenten die beschikken over een treinstation zijn op een min of meer kwalitatieve manier met 
het Brusselse openbaar vervoer verbonden. Wat ontegensprekelijk een rol speelt in de ambiguïteit 
van de randstedelijke ontwikkeling, is de suburbane “angst voor de stad” (Marchand en Cavin, 
2007), waarin de tram symbool staat voor het doorsijpelen van grootstedelijke problemen in de 
suburbane gemeenten (De Maesschalck, 2011). 
 
De problematiek van stad versus rand leidt ons naar de onderzoeksvraag die de rode draad vormt 
van dit werkpakket: Hoe kan evenwichtige, openbaarvervoergerichte randstedelijke ontwikkeling 
georganiseerd worden, en welke zijn de daarvoor te overwinnen barrières? Hieruit volgt ook de 
werkhypothese van dit werkpakket, waarin we stellen dat openbaarvervoergerichte randstedelijke 
ontwikkeling mee kan bijdragen tot een betere afstemming van woon- en arbeidsmarkt, tot een 
reductie van de auto-afhankelijkheid, en tot een meer leefbare agglomeratie. Het antwoord op de 
onderzoeksvraag moet de vorm aannemen van een visie op een georganiseerde, duurzame 
verstedelijking van de Brusselse stadsregio, zo min mogelijk gehinderd door de aanwezigheid van 
de gewestgrenzen. 
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Taken: 
 

• Taak 1: ANALYSE 
Deze deeltaak richt zich ten eerste op het verschaffen van meer inzicht in de wisselwerking tussen 
stad en rand. Daartoe zullen beschikbare gegevens over demografie, verplaatsingen, ontwikkeling 
van de bebouwde omgeving, vastgoedprijzen en locatiekeuze van gezinnen en organisaties langs 
beide zijden van de gewestgrens worden verzameld. Deze gegevens kunnen betrokken worden uit 
de diverse bestaande databanken, zoals de BELDAM databank, de kruispuntbank van de sociale 
zekerheid, de home-to-work travel database, en de respectievelijk regionale en federale 
overheidsdiensten die gegevens over de ruimtelijke distributie van economische activiteiten 
(waaronder kleinhandel), dienstverlening (waaronder scholen), woningen en vastgoedprijzen 
beheren. 

 
Met behulp van cartografische en kwantitatieve analysemethoden (correlatie- en 
regressiemodellering) zullen nieuwe inzichten worden ontwikkeld over de wisselwerking 
bevolkingsdynamieken, vastgoedmarkten, economische ontwikkelingen, verplaatsingsgedrag en 
leefbaarheid. Het kan wenselijk zijn om deze basisgegevens aan te vullen met meer gedetailleerde 
informatie op basis van enquêtes, of om experten in te schakelen om de analyses mee te sturen. 
 
Parallel hieraan zullen de beperkingen en kansen van de institutionele structuur waarin Brussel en 
haar rand ingebed zijn in kaart worden gebracht, onder meer door de vergelijking te maken met 
gelijkaardige hoofd- en grootstedelijke districten in het buitenland. Dit gebeurt in eerste instantie 
aan de hand van een literatuurstudie, die vertrekt van de wetenschappelijke literatuur over 
stadsuitbreiding, stedenbouwkundige ontwikkelingsgrenzen, transit-oriented-development, en 
stedelijk beleid, en die vervolgens getoetst wordt aan beleidsplannen op vlak van ruimtelijke 
ordening, mobiliteit en economische ontwikkeling in een aantal agglomeraties die qua bevolking en 
economische dynamiek vergelijkbaar zijn met Brussel. Voorbeelden van dergelijke agglomeraties 
zijn Wenen, München of Kopenhagen. De selectie van de cases zal echter gebeuren op basis van 
de literatuurstudie. Na de selectie zal het onderzoek zich richten op het interviewen van 
bevoorrechte getuigen in de geselecteerde agglomeraties. Daartoe zullen studiebezoeken- of 
verblijven worden georganiseerd. 
 
Een derde spoor van de analyse zal zich richten op het onderzoeken van de rol die de mogelijk 
antistedelijke houding van de suburbane gemeenten in de Brusselse rand speelt in de manier 
waarop de stad uitbreidt en zich ontwikkelt. Op basis van de resultaten van diverse afgelopen 
openbare onderzoeken voor plannen in ontwikkeling, media-analyse en bevragingen zal 
onderzocht worden welke geografische variatie er kan waargenomen worden in de aanwezigheid 
van vrees voor de dispersie van grootstedelijke problemen door middel van op openbaar vervoer 
gerichte ontwikkeling, en op welke plaatsen deze attitude een hinderpaal vormt voor de 
verstedelijking van de rand. 
 

• Taak 2: ONTWERP 
Binnen de tweede deeltaak, en in wisselwerking met Werkpakket 3,  gaan we op zoek naar 
oplossingen voor een meer georganiseerde verstedelijking, binnen de randvoorwaarden van de 
meest recente demografische prognoses en een krimpende automobiliteit. Anders dan in 
demografisch onderzoek, worden bevolkingsprognoses in dit ontwerpend onderzoek niet louter als 
gegeven beschouwd, maar worden deze gezien als door ontwerp beïnvloedbare variabelen. De 
ontwikkeling van zowel het woning- als het vervoersaanbod heeft namelijk een impact op de 
randstedelijke groei, de suburbanisatie en de peri-urbanisatie. 
 
De tweede randvoorwaarde, die geen groei van het autoverkeer meer toelaat, vertrekt van de visie 
van het Brusselse gewest die aangeeft dat het aantal autokilometers tegen 2018 met twintig 
procent zou moeten afnemen. Sterker nog dan een demografische prognose is een prognose voor 
de mobiliteit van de toekomst sterk beïnvloedbaar door beleid. Bovendien bestaat er een 
wisselwerking tussen bevolkingsdynamiek en vervoersaanbod. Door minder ruimte te voorzien 



 

 8 

voor de auto en meer voor de alternatieven, wint de stad niet enkel aan leefbaarheid, maar wordt 
deze ook aantrekkelijker voor die groepen die bereid zijn om hun automobiliteit tot het minimum te 
beperken. 
 

• Taak 3: STAKEHOLDERSBEVRAGING 
Op basis van de inzichten verworven in het analytische luik worden vervolgens verschillende 
scenario’s en varianten daarop ontwikkeld, die het voorwerp vormen van een 
stakeholderbevraging. Deze toetsing zal gebeuren bij diverse betrokkenen uit de verschillende 
gewesten, alsook bij een selectie van internationale experts. Anticiperend op mogelijke 
belangenconflicten zullen vormen van anonieme, individuele toetsing, zoals bijvoorbeeld de 
Delphimethode, aangevuld worden met open stakeholdervergaderingen. Deze taak zal in 
belangrijke mate in wisselwerking gebeuren met Werkpakket 3. 
 
Analyse van de risico’s 
 

• Toegang tot informatie 
Binnen Taak 1 situeren de risico’s zich voornamelijk op het vlak van het verkrijgen van de 
nodige gegevens. Gezien het belang van een degelijke kwantitatieve onderbouwing van 
interactie tussen stad en rand, moeten bestaande gegevens zoveel mogelijk beschikbaar 
kunnen zijn. Eerder ervaringen, onder andere binnen het de Vlaamse steunpunten, leren 
ons dat grootschalige gegevensbronnen van langsom vaker vrij beschikbaar zijn, of door 
middel van een eenvoudige gebruiksovereenkomst beschikbaar gemaakt kunnen worden, 
waardoor het risico beperkt is. 

• Beschikbaarheid en engagement van partners en stakeholders 
Binnen Taken 2 en 3 is de beschikbaarheid en het engagement van potentiële partners en 
stakeholders doorslaggevend. Het is redelijk te veronderstellen dat overheidsdiensten en 
belangengroepen zullen ingaan op het verzoek om te participeren. Daarnaast zullen ook 
politici aangeschreven worden, ook al is het aannemelijk dat deze een minder groot 
engagement zullen willen nemen. 

 
Resultaten 
 
Voor Taak 1 zullen verschillende onderzoeksrapporten en bijbehorende wetenschappelijke artikels 
worden opgeleverd. Voor Taken 2 en 3 zal in samenwerking met Werkpakketten 3 en 4 een visie 
op de stedelijke en randstedelijke ontwikkeling van de agglomeratie worden opgeleverd. Het 
visievormingsproces maakt deel uit van het onderzoek, maar legt ook de basis voor de 
maatschappelijke valorisatie. De onderzoeksresultaten zullen buiten de academische tijdschriften 
ook ruim verspreid worden in vakbladen, populair-wetenschappelijke publicaties, en in de pers. 
 
Opvolgingsindicatoren 
 
Evaluatie kan gebeuren aan de hand van publicaties, voordrachten op congressen en 
studiedagen, toelichtingen bij betrokken actoren, en stakeholderworkshops. Op het einde van elk 
werkjaar zal tenminste één publicatie worden ingediend bij een academisch tijdschrift, tenminste 
één congresbijdrage zijn voorbereid en tenminste één artikel zijn gepubliceerd in hetzij een niet-
academisch vakblad, hetzij de populair-wetenschappelijke pers. Op het einde van het tweede 
werkjaar zal een tussentijds onderzoeksrappport worden opgeleverd. 
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WORKPACKAGE 3: 
“Coproductie van een ruimtelijke visie voor wonen en werken in het Brusselse gewest en 
haar hinterland via ontwerpend onderzoek” 
 
VTE Duur 

0,3 Fabio Vanin (ULB) 24 + 24 maanden 
 

Dit werkpakket bestaat in een eerste stap uit een analyse van de ruimtelijke beleidsvisies in 
Brussel en de Vlaamse rand en de analyse van op stapel staande projecten met grote impact op 
het woon- en werkweefsel van de Brusselse metropool. Vervolgens zal door middel van 
ontwerpend onderzoek en betrokkenheid van de verschillende partners een visie ontwikkeld 
worden, in coproductie met de stakeholders. Dit werkpakket ondersteunt aldus WP 1 en 2, en 
werkt vooral aan een geïntegreerde visie en synthese op regionale schaal voor nieuwe 
configuraties van woon- en werkgebieden in het Brussels Gewest en zijn hinterland, met nadruk op 
de rand van de agglomeratie (het ontwerpend onderzoek op lokale schaal wordt gebudgetteerd 
binnen WP1 en WP2). 
 

• Taak 1: ANALYTISCH LUIK 
 
Om de verschillende beleidsstrategieën en -visies en lopende projecten in kaart te brengen, zal er 
beroep worden gedaan op zowel externe data als eigen geproduceerde data. Het doel van dit 
werkpakket is om alle data op kaart te brengen.  De externe data kunnen ondergebracht worden in 
volgende luiken: 
 

• Screening van der schillende beleidsplannen met een focus op economie, 
tewerkstelling, huisvesting en mobiliteit om de verschillende visies te detecteren en te 
analyseren. Hiernaast worden ook de planningsinitiatieven gekoppeld aan deze visies 
bestudeerd.  

 
Voorbeelden van beleidsplannen en planningsinitiatieven:  

• GDPO: Gewestelijk plan duurzame ontwikkeling: welk beleid wil Brussel voeren, 
specifiek voor de takken: economie, tewerkstelling, huisvesting en mobiliteit. 

• GBP: Gewestelijk bestemmingsplan: hoe komen de beleidsintenties tot uiting in 
planningsinstrumenten? De plannen bepalen nieuwe bestemmingszones zijnde de 
OGSO’s (ondernemingsgebied in stedelijke omgeving) en de ZEUS’s (zones van 
economische uitbouw in de stad). Waar bevinden deze zones zich? Wat is het 
verschil tussen beide zones? Wat willen ze bereiken, hoe gebeurt dit? Hebben de 
zones de gewenste resultaten?  

• ATO: Agentschap territoriale ontwikkeling: De selectie van strategische zones 
binnen Brussel: analyse van de verschillende richtschema’s.  

• Beleid per gemeente (Anderlecht, Brussel, Sint-Jans-Molenbeek, Koekelberg, 
Elsene, Etterbeek, Evere, Ganshoren, Jette, Oudergem, Schaarbeek, Vorst, St-
Agatha-Berchem, St-Gillis, St-Joost-ten-node, St-Lambrechts-Woluwe, St-Pieters-
Woluwe, Ukkel, Watermaal-Bosvoorde).  

• Beleidsplan ruimte/RSV (ruimtelijk structuurplan Vlaanderen): wat is de visie van 
Vlaanderen op Brussel en de rand, specifiek voor de takken: economie, 
tewerkstelling, huisvesting en mobiliteit. 

• VSGB: Vlaams strategisch gebied rond Brussel: hoe komen de beleidsintenties tot 
uiting in planningsinstrumenten? De selectie van brownfieldprojecten, nadruk op 
reconversie. 

• Beleid per gemeente (Grimbergen, Vilvoorde, Machelen, Drogenbos, Kraainem, 
Linkebeek, St-Genesius-Rode, Wemmel, Wezembeek-Oppem, Asse, Beersel, 
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Dilbeek, Hoeilaart, Meise, Merchtem, St-Pieters-Leeuw, Tervuren, Zaventem): 
analyse van het GRS (gemeentelijk ruimtelijk structuurplan) indien aanwezig. 

• Screening van de verschillende MER-studies die zijn uitgevoerd in het kader van 
het opzetten van grote projecten. Wat is de impact op de omgeving van deze 
projecten? 

• Nationale en internationale academische literatuur over het beleid van Brussel en 
de Vlaamse rand en de impact van grote projecten op het stedelijke weefsel. Het 
opbouwen van een kritische en genuanceerde blik op de verschillende 
planningsinitiatieven en projecten.  

 
De eigen geproduceerde data zal voornamelijk bestaan uit: 

o Een stedenbouwkundige studie van de projecten: dit is voornamelijk een 
morfologische studie die de inplanting, de relatie tot de buurt, de mogelijke 
vervuiling (visueel, geluid, afval..), de mogelijke verfraaiing (reconversie, opleving) 
in kaart brengt. Daarnaast wordt er een programmatorische analyse uitgevoerd 
waarbij er gekeken wordt naar gelijkaardige (concurrentiële) activiteiten in de 
omgeving. De output hiervan zijn fiches per project. 

 
• Taak 2: ORGANISATIE VAN COPRODUCTIE MET STAKEHOLDERS 

 
Terwijl in WP 1 en 2 thematische en plaatsgebonden stakeholderbevraging georganiseerd wordt, 
zal in dit WP gefocust worden op een beter begrip van enerzijds de geformuleerde gewestelijke 
ruimtelijke visies en anderzijds de lopende projecten die een grote impact op de toekomstige 
woon-werkstructuur van het Gewest en zijn hinterland zullen hebben.  
 
Dit zal gebeuren in een eerste workshop, deze zal plaatsvinden december 2015/januari 2016, 
onder de vorm van een focusgroep met stakeholders. Het doel van deze focusgroep is om de 
verschillende ambitieniveaus, knelpunten, potenties te detecteren. We willen op deze manier de 
verschillende ambities binnen het veld aftoetsen en een eerste input vanuit de stakeholders 
verkrijgen die kan worden meegenomen in het ontwerpend onderzoek (taak 3).  
 
Het doel van deze stakeholderbevraging is tweeledig, niet alleen willen we zo aanvullende 
informatie bekomen, ook willen we op deze manier een netwerk creëren zodat er samen met de 
stakeholders in coproductie door middel van ontwerpend onderzoek (taak 3) een gedragen visie 
kan ontwikkeld worden. 
 
In eerste instantie zijn de Peters van dit project, Citydev (Martine Gossuin) en ATO-ADT (Dirk Van 
De Putte) essentiële gesprekspartners op dit vlak en kunnen zij essentiële informatie leveren. 
 
 

• Taak 3: ONTWERPEND ONDERZOEK 
 
Ontwerpend onderzoek wordt ingezet om verschillende mogelijke scenario’s uit te testen. 
Maximale (in de zin van sterk afwijkend van bestaande plannen, visies en projecten) en minimale 
(met beperkte bijsturing) scenario’s kunnen onderzocht worden, evenals thematisch gekleurde 
scenario’s (optimalisering van leefbaarheid en kwaliteit van de woonomgeving versus prioriteit bij 
jobcreatie en economische meerwaarde bijvoorbeeld). 
 
Ontwerpend onderzoek is nodig om (ruimtelijke) kwaliteiten tastbaar, inzichtelijk en 
communiceerbaar te maken. Het wordt dus ingezet om de discussie en input met stakeholders te 
structureren.  In dit werkpakket ligt de nadruk op het ontwerpend onderzoek op de regionale schaal 
(verschillende scenario’s voor de economische ontwikkeling van het Brussels gewest), terwijl in 
WP1 en WP2 lokaal, plekgebonden of overwegend thematisch ontworpen wordt. 
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Voor het ontwerpend onderzoek kan gerekend worden op de academische onderwijscontext van 
de onderzoeksgroepen.  
 
Zo kan het thema worden geïntegreerd in de ontwerpoefeningen van de ULB en/of VUB-
masteropleidingen (per semester of per jaar: september 2016/juni2017). Het betreft dus 
langlopend ontwerpend onderzoek verricht door studenten, intensief begeleid door de onderzoeker 
en co-promotoren Benoit Moritz en/of Michael Ryckewaert. De stakeholders en de peters zullen in 
het begin van het traject worden uitgenodigd om een toelichting te geven (oktober 2016) en zullen 
ook worden uitgenodigd op alle jury’s (januari 2017-juni 2017). 
 
Hierna volgt een traject waarin de onderzoeker zelf scenario’s ontwikkeld, dit in samenwerking met 
WP1 en WP2. Na dit traject (juli 2017-dec 2017) zal er een toelichting door de onderzoeker 
gegeven worden aan de stakeholders, gevolgd door een debat. Het doel van deze workshop (1 
dag) is door middel van debat te komen tot een gedragen visie.  
 
Met de bekomen informatie zal er in maart 2018/april 2018 een langlopende internationale 
workshop georganiseerd worden van 1 à 2 weken met studenten. De studenten zullen uitgedaagd 
worden om scenario’s uit te werken en te testen op concrete sites in het Brussels gewest. De 
stakeholders zullen worden uitgenodigd op de finale jury/presentatie van de workshop.  
 
Ten slotte zal de onderzoeker zo mogelijk een algemene, gedragen visie ontwikkelen voor het 
Brussels gewest en de rand of ten minste duidelijke conclusies met betrekking tot de kwaliteiten en 
winsten van de verschillende scenario’s formuleren en deze aan het einde van het onderzoek 
(december 2018) presenteren aan de stakeholders.  
 

Analyse van de risico’s 
 

• Risico’s verbonden aan ontwerpend onderzoek 
Een risico in de opzet van het ontwerpend onderzoek betreft de organisatie van ontwerpend 
onderzoek binnen de ontwerpstudio’s van de opleidingen. Dit kan op organisatorische problemen 
stuiten. Bovendien zijn studenten geen professionals en blijven de geformuleerde oplossingen 
exploratief. Deze risico’s lijken beperkt gezien de eerdere ervaring op dit vlak van beide 
onderzoeksgroepen Cosmopolis en LoUIsE. Desgevallend wordt het ontwerpend onderzoek 
volledig door de onderzoeker zelf uitgevoerd. In elk geval ondergaan de resultaten uit de 
ontwerpstudio een vertaalslag, synthese en ‘kwaliteitscontrole’ door de onderzoekers en de 
promotoren voorafgaand aan publicatie en communicatie naar een breder stakeholders veld. 
 

• Toegang tot informatie 
Beperkte toegang tot informatie kan een risico zijn bij het in kaart brengen van plannen, visies en 
projecten. Aangezien beleidsvisies en plannen publieke documenten zijn, is het risico hiervoor 
beperkt. Wat projecten betreft kan het risico groter zijn, aangezien het kan gaan om vertrouwelijk 
of gevoelige informatie, of initiatieven van private partijen waarbij het ter beschikking stellen van 
gegevens op basis van goodwill dient te gebeuren. We denken dat deze risico’s sterk beperkt zijn 
door het betrekken van CityDev en ADT-ATO als peters van het project. 
  

• Beschikbaarheid en engagement van partners en stakeholders 
Het succes van het ontwerpend onderzoek en de visievorming, en vooral de implementatie en 
valorisatie van de resultaten, steunt in belangrijke mate op de betrokkenheid van stakeholders. 
Een overzichtelijke projectplanning, een regelmatige, maar tegelijk niet te intensieve bevraging kan 
dit risico inperken. Daarnaast beschikken de betrokken onderzoeksgroepen, promotoren en 
onderzoekers van Cosmopolis VUB, LoUIsE ULB en AMRP UGent over een uitgebreid netwerk 
van Brusselse en Vlaamse actoren. 
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Resultaten 
 

• Het is kaart brengen van de verschillende visies, projecten en planningsinstrumenten 

• Een projectfiche van de verschillende projecten. 

• Het in kaart brengen van de impact van de grote projecten op het stedelijke weefsel. 

• Een synthetische ruimtelijke visie op regionale schaal of tenminste een concrete ruimtelijke 
synthese van de voor- en nadelen van verschillende scenario’s voor de organisatie van het 
woon- en werkweefsel in het Brussels Gewest en zijn hinterland, rekening houdend met de 
prioriteiten en randvoorwaarden van de verschillene stakeholders. 

 

Opvolgingsindicatoren: 
 

• Analyse kaart(en) 

• Projectfiches 

• Workshop-verslagen en ontwerpbundels, en daaruit voortvloeiende publicaties en 
presentaties  


