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“Een stadsproject voor de zuidelijke Vijfhoek” 
bundelt het werk en het onderzoek dat tussen 
eind 2018 en begin 2019 werd verricht onder 
de noemer Gedeelde Mobiliteit, Gedeelde 
Ruimte.
Het onderzoek bouwt verder op de inzichten 
van de academische onderzoeksgroep 
BSI-Brussels Centre Observatory, Brussels 
Academy, burgerinitiatief Bye Bye Kleine Ring 
en de culturele manifestatie en werkplaats 
voor architectuur en stedenbouw You 
Are Here in Brussel, georganiseerd door 
Architecture Workroom Brussels.
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- You Are Here, Brussel, © Tim Van de Velde
 Boven:  Maquette voor de masterclass “Zoom In, Zoom Out - Brussels Hypercentrum: van voetgangerszone naar stadsproject”, 
  georganiseerd door BSI-BCO en perspective.brussels, 2018. 
 Onder:  Maquettes van de voorstellen uit het co-creatieve ontwerpproces van Bye Bye Kleine Ring, Wim Menten & Rien van de Wall, 2018. 

Voorstellen voor 
programmatorische ingrepen

Voorstellen voor ingrepen in 
de publieke ruimte
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De invoering in 2015 van de voetgangerszone 
langsheen de centrale lanen in het Brusselse 
stadscentrum, vergrootte het politieke bewustzijn 
dat ingrepen op vlak van mobiliteit hand in hand 
gaan met een kwalitatieve inrichting van de publieke 
ruimte. Zowel beleidsmakers als burgerbewegingen 
pleitten de laatste jaren voor een nieuwe 
verhouding van mobiliteit tot de stad.  Dit uitte zich 
niet alleen in grootschalige protestacties zoals 
Picnic The Streets en in ontwerpend onderzoek 
van geëngageerde burgerbewegingen zoals Filter 
Café Filtré en Bye Bye Kleine Ring. Ook publieke 
projecten en strategische plannen namen dit op. 
Voorbeelden hiervan zijn het autovrij maken van 
de Elsensesteenweg of de inzet op verbindende 
voetgangersboulevards in het nieuwe gewestelijk 
mobiliteitsplan Good Move.

Om het publieke debat te objectiveren, maar ook 
om stedelijk beleid, transities en lopende projecten 
op elkaar af te stemmen in een stadsproject, 
werd in 2016 de interdisciplinaire, academische 
onderzoeksgroep Brussels Centre Observatory 
in de schoot van het Brussels Studies Institute 
(BSI–BCO) opgericht met o.a. steun van de Stad 
Brussel. Deze startte een co-productief proces van 
ontwerpend onderzoek en visievorming voor het 
geheel van het metropolitane stadscentrum. 

Tijdens een reeks seminaries werd voorgesteld om 
de huidige afbakening van het stadscentrum, de 
zogenaamde Brusselse Vijfhoek, te beschouwen 

Wat voorafging

als een hypercentrum dat zich uitstrekt tot voorbij 
de Kleine Ring. Om een verkeersveilig, gezond en 
aangenaam wandelnetwerk uit te bouwen, moet het 
netwerk van publieke ruimtes uitgebreid worden, 
zodat zachte doorsteken de wijken binnen en buiten 
de Vijfhoek  beter verbinden. Daarom werden 3 
wandelassen tussen hoog- en laagstad (oost-west) 
gedefinieerd die gezamenlijk een fijnmazig netwerk 
vormen van straten en pleinen, dat de dominante 
noord-zuidassen van de binnenstad onderling 
verbindt. 
Samen met perspective.brussels organiseerde 
BSI-BCO een internationale masterclass “Zoom 
In, Zoom Out – het Brussels Hypercentrum: van 
voetgangerszone naar stadsproject”.  Hierin 
werden voor elk van de wandelassen een visie 
uitgewerkt en concrete ingerepen en programma’s 
voorgesteld. De oost-westas die zich uitstrekt van 
het Stefaniaplein tot de Ninoofsepoort doorkruist 
het zuidelijke deel van de Vijfhoek en vormt het 
vertrekpunt van het voorliggende co-design traject. 

Deze visie vindt nauwe aansluiting bij het werk 
van de burgerbeweging Bye Bye Kleine Ring. In 
november en december 2017 organiseerde deze 
-samen met Brussels Academy, BRAL, IRIB, het 
BCO en AWB, vier wandelingen en co-creatieve 
workshops voor burgers, gebruikers, bedrijven en 
verenigingen. Zij pleitten onder meer voor meer 
dwarse verbindingen over de ringruimte, een 
sterker openbaar vervoer en meer kwalitatieve 
publieke ruimte voor fietsers en voetgangers. 
Deze workshopreeks werd voorafgegaan door een 
panelgesprek en debat in het Kaaitheater over het 
potentieel van de Kleine Ring als verbindingsruimte 
met de omliggende wijken. 

Ook You Are Here gaf de transitie naar een 
nieuw mobiliteitssysteem een prominente plaats. 
Deze culturele manifestatie en werkplaats voor 
architectuur en stedenbouw, georganiseerd door 
Architecture Workroom van juni tot november 
2018, plaatste de transitie naar een nieuw 
mobiliteitssysteem rechtstreeks naast andere 
maatschappelijke urgenties  zoals het belang van 
biodiversiteit, lokale voedselproductie, ontharding 
en een inclusieve, solidaire samenleving. 

- Debatavond Bye Bye Kleine Ring, Kaaitheater, 22 september 2017 © Bert Sap
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Gedeelde Mobiliteit, Gedeelde Ruimte

Onder de noemer Gedeelde Mobiliteit, Gedeelde 
Ruimte werden in het kader van You Are Here 
de resultaten van bovengenoemde initiatieven 
verdergezet in een co-creatief ontwerpproces 
voor de zuidelijke Vijfhoek van Brussel. Met de 
steun van Brussel Mobiliteit werd een gelijknamig 
traject opgestart in een samenwerking tussen 
burgerinitiatief Bye Bye Kleine Ring, Architecture 
Workroom Brussels, BRAL, IRIB en Brussels 
Academy samen met de onderzoekers van het BSI-
BCO en perspective.brussels.
Deze publicatie vormt een neerslag van het proces 
en van de resultaten van dit co-creatief proces.

Tentoonstelling You Are Here
01.06 – 09.07 en 14.09 – 11.11 2018
Tijdens You Are Here was één van de 
tentoonstellingskamers gewijd aan trage mobiliteit 
als hefboom voor een leefbare, gezonde stad. De 
maquettes van het BSI-BCO en Bye Bye Kleine 
Ring werden er samen tentoongesteld, en toonde 
zo de ruimtelijke en programmatorische relatie 
tussen beide. Hun werk werd getoond naast andere 
projecten die het mobiliteitsvraagstuk aangrijpen 
voor een breder stadsproject zoals het werk van 
Filter Café Filtré rond schoolomgevingen (Lucht 
voor Scholen) en toekomstige stadsbeelden voor 
Kortrijk 2025.

Wandeling “Mobility in the North District”
16.09.2018
Op zondag 16 september, in het kader van de 
Week van de Mobiliteit, werd een wandeling 
georganiseerd doorheen de Noordwijk waar 
samen met de deelnemers werd onderzocht hoe 
mobiliteit kan worden ingezet als hefboom voor een 
duurzame transformatie van de wijk. 
De op maat van de auto ontworpen Koning 
Albert II-laan was die dag – op autoloze zondag 
– afgesloten voor alle gemotoriseerd verkeer. Dit 
was de aanleiding om samen met geëngageerde 
burgers en professionals na te denken over 
mogelijke ingrepen zoals alternatieve doorsteken, 
een multimodaal mobiliteitsnetwerk en het 
benadrukken van nieuwe, strategische oost-
westassen. 

Publiek debat “Mobility is an Urban Project”
06.10.2018
Als onderdeel van de Wereld Transformatie Sessies, 
een reeks van publieke debatten rond diverse 
maatschappelijke urgenties binnen het kader van 
You Are Here, werd het debat “Mobility is an Urban 
Project” georganiseerd. De avond opende met 
een reeks sterke stemmen die telkens een andere 
stelling over mobiliteit opwierpen. Vervolgens werd 
het debat geopend over hoe deze oplossingen 
op vele plekken tegelijk kunnen geïmplementeerd 
worden. Welke gedurfde beslissingen moeten 
daarvoor genomen worden? Eén fietspoort 
maakt nog geen fietsstad. Eén aangepaste 

- Slow mobility makes a city run faster and healthier, Lucht voor Scholen, You Are Here, 2018 
© Tim Van de Velde

- Wandeling Mobility in the North District, You Are Here, 16 september 2018
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schoolomgeving zorgt nog niet voor een veilige 
en gezonde stad. Pas wanneer we erin slagen vele 
plekken tegelijk te transformeren, maken we onze 
steden klaar voor een nieuwe mobiliteit.
Met: Barbara Roosen (WegenWerken), Wout Baert 
(Fietsberaad) en Annekatrien Verdickt (Filter-
Café-Filtré), Salima Abu Jeriban (Engie Tractebel), 
Kasper Demol (VOKA), Annemie Maes (Groen!), 
Philippe Close (burgemeester Stad Brussel), Eric 
Corijn (BSI-BCO & Brussels Academy), Pascal 
Smet (minister van mobiliteit en openbare werken, 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest)
Deze avond kaderde binnen het evenement VIJF 
N’A12 waar Filter-Café-Filtré opriep om op 6 en 
7 oktober van Oostende naar Brussel te fietsen, 
skaten, steppen, treinen of lopen. In verschillende 
steden tegelijk werden op 6 oktober 2018 debatten 
gehouden over luchtkwaliteit en alle facetten die 
daarbij horen. 

Workshop 1 en publieke presentatie “Gedeelde 
Mobiliteit, Gedeelde Ruimte”, 07.11.2018
Workshop 2, 12.12.2018
Na het academisch onderzoek over nieuwe vormen 
van mobiliteit en stedelijk leven, en participatieve 
gesprekken met burgers over de Kleine Ring 
en de voetgangerszone, was de tijd rijp voor het 
onderzoeken van concrete experimenten en 
ingrepen. Tijdens twee workshops werden krachten 
en expertise van academici, ontwerpers, bewoners 
en andere stakeholders gebundeld. In een co-
creatief proces werden plekken geselecteerd waar 

het meeste potentieel ligt voor het testen van een 
nieuwe, verbindende stedelijke ruimte. Parallel aan 
de eerste workshop werd een publieke presentatie 
gehouden over de visie voor het metropolitaan 
stadscentrum en een presentatie van diverse 
burgerinitiatieven rond mobiliteit als stadsproject, 
waarna een open gesprek volgde met het publiek.

Stuurgroepen
Gedurende het lopende traject kwam de 
stuurgroep op regelmatige basis samen en 
vormde samen een visie op de zuidelijke Vijfhoek, 
selecteerde  concrete plekken, ontwikkelde 
ontwerpaanzetten en werkte toe naar gerichte 
implementatie.

2018: 29 juni, 21 augustus, 5 september, 21 
september, 9 oktober, 24 oktober, 16 november, 3 
december, 18 december
2019: 15 januari, 29 januari, 12 februari, 5 maart.

Op 20 maart 2019 werd  het project voor de 
zuidelijke Vijfhoek gepresenteerd aan de 
verschillende kabinetten van de stad Brussel in een 
werkseminarie van BSI-BCO. De schepenen van 
de Stad Brussel bevoegd voor burgerparticipatie, 
stadsvernieuwing, mobiliteit & openbare 
werken, sport en economische zaken waren 
vertegenwoordigd en bogen zich samen over 
de vraag hoe de verschillende kabinetten in de 
toekomst beter kunnen samenwerken aan een 
beleidsdomeinoverschrijdend stadsproject. 

- WTC-sessie Mobility is an Urban Project, You Are Here, 6 oktober 2018, © Bob Van Mol

- Workshop Gedeelde Mobiliteit Gedeelde Ruimte, You Are Here, 7 november 2018
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- Grote tracés en capillair netwerk © BSI-BCO

Fijnmazig netwerk

Grote tracés
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De zuidelijke Vijfhoek

Proximité, marchabilité, écoles, goodfood, lutte contre la précarité…

 – Maquette as 3: Stefaniaplaats - Weststation, workshop Zoom In, Zoom Out, BSI-BCO, 2018

De zuidelijke Vijfhoek van Brussel verbindt de 
hoogstad met de transitiewijken in de laagstad 
tot over de Kanaalzone. Het gebied is gelegen 
in de Zone voor Stedelijke Herwaardering 
(ZSH) zoals gedefinieerd door het Gewest  
en loopt van Elsene (Louiza) en Sint-Gillis 
(Voorplein) via de lager gelegen wijken over 
het kanaal naar de Ninoofsepoort, Kuregem 
en het Weststation. Het tracé van de zuidelijke 
Vijfhoek wordt gekarakteriseerd door een oost-
west georiënteerd fijnmazig netwerk van oude 
steenwegen, pleinen en kleinere buurtplekken dat  
contrasteert met de doorheen de tijd ontstane 
dominante noord-zuidassen in de stad (het kanaal, 
de voetgangerszone, de koninklijke lanen,...).

 – As 3: Stefaniaplaats - Weststation. © BSI-BCO
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 – Rue Garibaldi, Lyon.

 – Herinrichting van de Rue Garibaldi, Lyon (FR), 2012-2018
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Mobiliteit als aanjager voor een 
stadsproject

Hoeveel plaats we geven aan welk vervoersmiddel 
in de stad doet een uitspraak over de kwaliteiten 
die we in onze stad willen realiseren. 
Overmaatse autowegen kunnen de verbindende 
sociale ruimte worden met plaats voor een 
nieuw soort mobiliteit. Een fundamentele 
gedragswijziging in de manier waarop we ons 
door de stad bewegen kan nieuwe kwaliteiten 
genereren zoals ontmoetingsruimte voor de 
buurt, verkoeling, verpozing en meer groen. Door 
mobiliteit niet langer te bekijken als een probleem 
van flux en verzadiging, maar als een hefboom om 
kwaliteit in de stad te genereren, wordt het een 
belangrijke bouwsteen van een stadsproject.

 – Speelhoeken Van Boetzelaerstraat, arch. Aldo Van Eyck, Amsterdam (NL), 1957
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 – Schets van de Kapucijnenstraat, op basis van de resulateen uit de co-design workshop Gedeelde Mobiliteit Gedeelde Ruimte © AWB



13

Productief groen 

Gedeelde mobiliteit 

Gedeelde ruimte 

Een  stadsproject stelt de visie van een leefbare 
stad voorop, door te vertrekken van wat er leeft bij 
de lokale bevolking en niet vanuit de verschillende 
beleidsdomeinen. Zo behelst de doorwaadbare 
stad of de leefbare wijk de onderliggende vraag 
naar meer natuur, naar minder gemotoriseerd 
verkeer, naar kwalitatievere publieke ruimte en 
naar meer sociaal contact. Een straat opnieuw 
aanleggen enkel vanuit het oogpunt van mobiliteit, 
laat kansen liggen op vlak van leefbaarheid. 
Een schoolstraat afsluiten enkel vanuit het 
standpunt van de school of vanuit het thema van 
verkeersveiligheid en luchtkwaliteit, is een gemiste 
kans. De kunst is om verschillende stedelijke 
uitdagingen tegelijkertijd aan elkaar af te toetsen 
en te kijken hoe ze elkaar kunnen optillen tot een 
kwalitatiever, efficiënter, fijngevoeliger, poëtischer 
en meer verankerd project 

De toekomst van mobiliteit is gedeeld en 
multimodaal. Voertuigen zullen gedeeld worden 
en een vlotte overstap tussen verschillende 
vervoersmodi wordt cruciaal. Om het vlot 
samengaan van voetgangers, fietsers, openbaar 
vervoer en privévervoer (STOP-principe) alsook 
een waaier aan nieuwe duurzame vervoerswijzen 
(steps, segways, …) mogelijk te maken, moeten 
we de openbare ruimte herdenken. Er is een 
nieuwe aanpak nodig die ruimte maakt voor deze 
toekomstige mobiliteit en die dit koppelt aan een 
verhoging van de leefbaarheid van de publieke 
ruimte, met plaats voor productieve groenaanleg 
en ecosysteemdiensten. De bijkomende invulling 
van vrijgekomen ruimte met handel, vrijetijds- en 
publieke voorzieningen én hun bereikbaarheid is 
daarbij cruciaal.  Het reële gebruik van publieke 
ruimte is zelden zoals ze werd voorafgebeeld 
en staat of valt met een goed evenwicht tussen 
ongeplande en geplande infrastructuur en 
activiteiten.  

Binnen het fijnmazige stratennetwerk van de 
zuidelijke Vijfhoek bevindt zich een substantieel 
aandeel van scholen en lokale organisaties 
zoals buurthuizen, Kind en Gezin, jeugdcentra 
en kinderdagverblijven.  Deze willen in de eerste 

plaats inzetten op goed verbonden openbare 
ruimtes op maat van de voetganger. Door het 
reduceren van vervuilend gemotoriseerd verkeer 
wordt de straat een nieuwe plek, veilig en gezond, 
waar ouders elkaar kunnen ontmoeten of 
kinderen kunnen spelen. Het wordt een gedeelde 
ruimte. Scholen en buurtorganisaties vormen 
een belangrijke hefboom om de relatie tussen 
openbare ruimte en stedelijke voorzieningen 
te bevorderen en sociale relaties te versterken. 
Des te meer wanneer speelplaatsen of een deel 
van de gebouwen naar het voorbeeld van de 
Brede School opengesteld worden voor andere 
activiteiten en organisaties en dit gebiedsgericht én 
gemeenschapsoverschrijdend. 

De mobiliteitstransitie en de shift naar een meer 
kwalitatieve, gedeelde ruimte kan onderbouwd 
worden door een programma van stadslandbouw 
en vergroening.  Door lokale organisaties te 
koppelen aan een gemeenschappelijk traject 
van stadslandbouw in de publieke ruimte en 
op schoolterreinen kunnen we komen tot een 
geïntegreerd stadsproject. De daken van scholen, 
hun speelplaatsen, hun gevels en sommige 
publieke plekken kunnen op die manier productieve 
groengebieden worden, ingebed in een educatief 
traject van duurzame en gezonde voeding.

Samengevat, in een stadsproject wordt mobiliteit 
ingezet als hefboom voor het werken aan 
sociale cohesie en gemeenschapsvroming in 
transitiebuurten, de vergroening van de binnenstad 
en het verbeteren van de publieke ruimte. Het laat 
bovendien toe de brug te slaan tussen het overzicht 
van de allergrootste schaal (het netwerk), de schaal 
van een buurt met zijn lokale stakeholders en de 
schaal van de straat met zijn specifieke uitdagingen.
Gedeelde mobiliteit, gedeelde ruimte en 
vergroening  waren bij aanvang de duidelijkst 
voelbare ingangen. In realiteit vertrekt een 
stadsproject van eender welke stedelijke urgentie(s) 
die op een bepaald moment gevoeld wordt en die 
kan worden opgenomen door burgers en beleid 
voor de leefbaarheid van hun stad. Meerdere 
kansen kunnen tegelijk gegrepen worden.
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Bij aanvang van de eerste workshop op 
7 november werden de volgende vier 
basisprincipes van de mobiliteitstransitie 
gepresenteerd. Deze werden door alle partners 
onderschreven en vormden de gezamenlijke 
basis voor het verdere co-design traject.
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1) Een sociaal rechtvaardige transitie. 
Transitie houdt rekening met zowel de socio-
culturele, economische als ecologische 
factoren. We streven naar een goede en 
gezonde omgeving voor iedereen en voor 
de huidige inwoners. De transitie behelst 
ook een verandering van levensstijl en van 
mobiliteitspraktijk. Cruciaal hierbij is een 
verbeterde toegang tot mobiliteit, voor iedereen. 

2) De voetganger als ijkpunt 
We keren de prioriteiten om. De voetganger 
wordt de referentie als gebruiker van de ruimte. 
Activiteiten zoals wandelen, fietsen, spelen en 
sporten worden het ijkpunt. Op deze manier 
streven we naar een nieuw evenwicht tussen 
verschillende vervoersmodi met de focus op 
een ruimte die bijdraagt tot het welzijn van elke 
gebruiker.

3) Een nieuwe mobiliteit 
We streven naar een nieuwe, gedeelde 
mobiliteit, waar het aandeel van de privéwagen 
beperkt is en andere verplaatsingsvormen de 
norm zijn. Het resterende autoverkeer past 
zich vervolgens aan de stedelijke context 
aan. Dit betekent lagere snelheden. Een 
dergelijke herinrichting is deel van het bredere 
mobiliteitsbeleid PULL en PUSH.

4) Een stedelijke verbindende ruimte 
We streven naar het verhogen van de 
verblijfskwaliteit van de infrastructuur 
en een betere inbedding ervan in haar 
omgeving. Inzetten op doorgaande 
voetgangersverbindingen en het minimaliseren 
van de barrièrewerking zorgt voor een échte 
verbindende ruimte. Het concept stadssnelweg 
of ringweg is niet meer van deze tijd.

- Schetsen © Bye Bye Kleine Ring
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- Workshop Gedeelde Mobiliteit Gedeelde Ruimte, You Are Here, 7 november 2018

- Masterclass Zoom In, Zoom Out, BSI-BCO en perspective.brussels, 2018 - Co-creatieve workshop, Bye Bye Kleine Ring, 2017
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Methode: co-design als hefboom voor 
een systeemshift

Om publieke initiatieven van het Gewest en de 
gemeentes te verenigen met lokale initiatieven van 
het maatschappelijk middenveld, is een gezamenlijk 
proces nodig dat kennis van alle niveaus bundelt 
en verder kan stuwen. Het ontwerpend onderzoek 
in de zuidelijke Vijfhoek wordt sinds de start 
gevoerd volgens de principes van co-design: het 
samenbrengen van lokale en publieke stakeholders, 
ontwerpers, academici, experten en geëngageerde 
burgers rond concrete ontwerpcases. Door al deze 
verschillende partijen te verbinden, wordt kennis 
doorgegeven die anders verkokerd zou blijven: 
de stadslandbouwer deelt zijn ervaringen met de 
beleidsmaker, de mobiliteitsexpert geeft inzichten 
aan lokale bewoners, de beleidsmaker geeft kennis 
door van bestaande en toekomstige instrumenten... 
Op die manier kan co-design bijdragen aan een 
fundamentele gedragswijziging van betrokken 
actoren. De bedoeling is om met concrete en breed 
gedragen transformatievoorstellen in de Brusselse 
wijken te demonstreren welke mobiliteitsruimte en 
-beleid mogelijk en wenselijk zijn. 
Het samenbrengen van de juiste combinatie 
van stakeholders effent het pad voor gerichte 
implementatie waarbij wordt aangehaakt bij 
bestaande visies en projecten van de stad, zoals 

in dit geval onder meer de Schoolcontracten 
(perspective.brussels), de wijkcontracten 
(bv. Jonction & Marollen), het Gewestelijk 
Mobiliteitsplan Good Move en het Good Food 
programma. Partijen verantwoordelijk voor het 
toekomstige beheer of de financiering worden niet 
in afzonderlijke vergaderlokalen ingelicht over de 
visie en verwachte impact van een project, maar 
zitten mee aan de ontwerptafel waardoor het pad 
wordt geëffend voor gerichte implementatie en 
lange termijneffecten kunnen worden bewaakt.

Co-design onderscheidt zich dus van andere 
vormen van ontwerpend onderzoek door 
de nadrukkelijk actieve betrokkenheid van 
eindgebruikers en andere actoren, zoals experten, 
overheden en bewoners, vroeg in het proces. 
Hierbij vindt de inbreng van de burgers plaats 
tijdens de conceptie van het project en niet als 
reactie op een ontworpen en onderzocht voorstel. 
Door het visueel vertalen van de uitdagingen 
en de bezorgdheden van de betrokkenen door 
ontwerpers, wordt het gemakkelijker om de impact 
en de kwaliteiten van toekomstige projecten 
gezamenlijk te verbeelden en te bespreken en om 
draagvlak te verwerven voor de nodige verandering.

Het mobiliteitsvraagstuk verbinden aan een 
beleidsdomeinoverschrijdend stadsproject is een 
opgave die niet kan worden verricht van achter de 
bureaus van één enkele administratie. Ze vergt de 
inzet van stakeholders uit allerlei disciplines en 
beslissingsniveaus. Samen rond de tafel kunnen 
ze gelijktijdig inzoomen op concrete locaties en 
uitzoomen naar parallelle opgaven in de stad. 
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© AWB
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Een raamwerk voor de zuidelijke    
Vijfhoek

De zuidelijke Vijfhoek wordt opgevat als een 
testzone voor het werken aan een leefbare 
stad, door in te zetten op een beleidsdomein- 
overschrijdend stadsproject dat kleinschalige, 
lokale initiatieven en grootschalige, stedelijke 
visies en ontwikkelingen aan elkaar verbindt 
in een richtinggevend raamwerk voor de 
toekomst van de stad. Verschillende acties en 
transformaties vinden reeds plaats op het terrein. 
Andere staan in de steigers. Een stadsproject kan 
echter niet worden herleid tot een masterplan 
van afgelijnde projecten, maar draagt bij tot het 
opstellen van een richtinggevend raamwerk van 
prioriteiten en kansen voor het hele gebied. Door 
iteratief te schakelen tussen de schaal van het 
volledige netwerk en het niveau van de straat en 
het plein kunnen we bouwen aan dit raamwerk. Dit 
koepelverhaal geeft richting aan een veelheid van 
ingrepen die op deze manier elkaar versterken en 
gezamelijk een robuust netwerk vormen. 
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Contrat de quartier Marolles

Pentagone Sud | Projet

Zoom-IN 1- Palais de Justice | Justitiepaleis

Duurzaam wijkcontract Marollen
(2017 - nu) zet in op de verbetering van 
het netwerk van lokale wegen en de 
publieke ruimtes op buurtniveau. Het betreft 
voornamelijk een aantal dwarsstraten 
van de Hoogstraat en de Blaesstraat 
alsook een aantal binnengebieden. Het 
contract streeft naar een heraanleg met 
aandacht voor waterdoorlaatbaarheid, 
vergroening en biodiversiteit en promoot 
een kritische reflectie over de positie 
van de auto en z’n impact op de ruimte. 
Voetgangersvriendelijkheid staat voorop, 
met aandacht voor de noden van kinderen 
en ouderen. Beheer en netheid worden van 
in het begin meegenomen alsook aandacht 
voor het gebruik doorheen de tijd (‘s avonds/
overdag).

Het Gewestelijk Plan voor Duurzame 
Ontwikkeling (GPDO) de strategische 
ontwikkelingsvisie voor het Brussels 
Gewest gaat uit van een geïntegreerd en 
intermodaal mobiliteitsplan dat op een slimme 
manier de verschillende vervoerswijzen met 
elkaar combineert. Dat plan houdt rekening 
met de noodzaak om de overstap van de 
personenwagen naar andere vervoerswijzen 
te bevorderen, en dat idealiter in de logische 
volgorde stappen, fietsen, openbaar vervoer 
en dan pas de wagen (STOP-principe: 
stappen, trappen, openbaar vervoer en 
privévervoer). Vanuit dit STOP-principe 
benadrukt het GPDO de noodzaak om 
de kwaliteit van de openbare ruimten te 
verbeteren om de stad om te vormen tot een 
“wandelstad”.

Samen bouwen aan het 
brussels Gewest 
van morgen

be future
be.brussels

GEWESTELIJK PLAN
VOOR DUURZAME
ONTWIKKELING
GPDO

Het Gewestelijk Mobiliteitsplan, 
Good Move, vertrekt van het feit om 
mobiliteitsbehoeften te verzoenen met een 
goede levenskwaliteit voor de bewoners, 
gedragen door een participatief proces. 
Om een antwoord te vinden op de 
mobiliteitsuitdagingen en zijn strategie uit te 
voeren, past het Gewest een transversaal 
actieplan toe dat het mobiliteitsvraagstuk 
onder meer benadert vanuit het belang 
van rustige, toegankelijke woonwijken, 
grote openbare ruimten en goede 
partnerschappen tussen overheidsactoren 
en de privésector, de academische wereld en 
het verenigingsleven.

Strategie Good Food “Naar een duurzaam 
voedingssysteem in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest” wil voeding 
een centrale plaats geven in de stedelijke 
dynamiek en dit in al zijn dimensies 
– economisch, sociaal en ecologisch – 
aanpakken. Tegen 2035 wil het Gewest 35% 
van zijn voedsel lokaal produceren.

        

 
 
 
 

DE STRATEGIE GOOD FOOD:  
"NAAR EEN DUURZAAM VOEDINGSSYSTEEM  

IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST" 
 

Van boer tot bord  
 

 
 
CÉLINE FREMAULT  
BRUSSELS MINISTER VAN HUISVESTING, LEVENSKWALITEIT, LEEFMILIEU EN 
ENERGIE 
 

 

        

 
 
 
 

DE STRATEGIE GOOD FOOD:  
"NAAR EEN DUURZAAM VOEDINGSSYSTEEM  

IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST" 
 

Van boer tot bord  
 

 
 
CÉLINE FREMAULT  
BRUSSELS MINISTER VAN HUISVESTING, LEVENSKWALITEIT, LEEFMILIEU EN 
ENERGIE 
 

 

        

 
 
 
 

DE STRATEGIE GOOD FOOD:  
"NAAR EEN DUURZAAM VOEDINGSSYSTEEM  

IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST" 
 

Van boer tot bord  
 

 
 
CÉLINE FREMAULT  
BRUSSELS MINISTER VAN HUISVESTING, LEVENSKWALITEIT, LEEFMILIEU EN 
ENERGIE 
 

 

O
m

ka
de

ri
ng

 va
n 

be
le

id
 e

n 
pu

bl
ie

k 
in

st
ru

m
en

ta
ri

um

Dit document is het Ontwerp van het GewMP dat in eerste lezing door de regering is goedgekeurd. Het is 
opgesteld door de teams van Brussel Mobiliteit met de hulp van het Smartteam-consortium. Dit document 
is het resultaat van de samenwerking die in oktober 2016 werd opgestart en waaraan de meeste Brusselse 
en Belgische actoren, zowel uit de openbare en de privésector als het verenigingsleven, hebben 
deelgenomen. Het werd geconsolideerd op basis van de adviezen van 70 verenigingen in september 2018.

Voor alle info over dit document en Good Move kunt u Brussel Mobiliteit contacteren of de website 
http://goodmove.brussels/nl/ raadplegen 

Ontwerp van Gewestelijk 
Mobiliteitsplan

Strategisch en operationeel plan
Goedkeuring door de regering op 04 April 2019 
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Contrat de quartier Jonction

Pentagone Sud | Projet

Zoom-IN 2 | Gare de Chappelle - Kapellekerk

Duurzaam wijkcontract Jonction
(2017 - 2018) stelt de opwaardering 
van het knooppunt rond het Station 
Kapellekerk centraal. Het wijkcontract 
focust enerzijds op het versterken van de 
verbinding van de Marollen met het naburige 
Stalingrad. Anderzijds zet het in op een 
kwaliteitsverhoging van de publieke ruimtes. 
Het wijkcontract benadrukt twee belangrijke 
verbindingsassen: 1) Spiegelstraat - 
Rogier van der Weydenstraat, en 2) 
Huidevetterstraat - Priemstraat. Daarnaast 
zet het in op het verbinden en opwaarderen 
van de bestaande groenruimtes, tot een 
robuust groen netwerk.

Duurzaam wijkcontract Bloemenhof 
(2011 - 2015) focust op de uitbouw van 
een groen netwerk. De heraanleg van 
het park Fontainas vormt hierbinnen het 
grootste project. Andere ingrepen waren het 
aanplanten van bomen, een oproep naar 
groene burgerinitiatieven en een traject rond 
stedelijk meubilair. Kleine groenplekken 
werden aangepakt zoals de Dolto Tuin en 
de publieke ruimte rond de Papenvestsite. 
Op deze manier tracht het wijkcontract de 
verplaatsingen binnen de wijk, te voet of met 
de fiets, groener en aangenamer te maken. 

Schoolcontracten is een gewestelijk 
programma voor stadsvernieuwing van 
perspective.brussels. Het wil schoolbuurten 
in Brussel opwaarderen en de relatie tussen 
scholen en hun omgeving versterken. 
Het schoolcontract streeft naar een win-
winsituatie voor de school en de wijk en wil de 
stedelijke integratie van onderwijsinstellingen 
verbeteren. Het voorziet investeringen en 
interventies op en rond de school over een 
periode van vijf jaar. Zowel het openstellen 
van de onderwijsinstellingen buiten de uren 
als ingrepen in de omgeving van de school 
(mobiliteit, openbare verlichting, groen ruimte, 
etc.) maken onderdeel uit van het contract. 
Vier Brusselse scholen stapten in 2017 reeds 
mee in een pilootfase. Perspective.brussels 
lanceerde een nieuwe oproep eind april, de 
oproep loopt tot 15 juli 2019.

Schoolstraten is een instrument van 
Brussel Mobiliteit. Het ondersteunt scholen 
en gemeenten bij het invoeren van 
verkeersvertragende maatregelen. De straat 
wordt aan de ingang van een school, bij het 
begin en einde van de schooldag tijdelijk 
afgesloten voor inrijdend gemotoriseerd 
verkeer. Dit om meer verkeersveiligheid, 
gezondere lucht en aangenaam contact te 
creëren aan de schoolpoort. Stad Brussel 
lanceert in het kader hiervan parallel een 
stadsbreed participatietraject voor meer 
schoolstraten.

Het richtlijnenboek beeldkwaliteit 
schoolomgevingen is een oproep van 
de Brusselse Bouwmeester en de dienst 
scholen van perspective.brussels. De 
bedoeling is om via ontwerpend onderzoek 
te werken aan een herkenbare ruimtelijke 
identiteit van de schoolomgevingen 
die de volgende jaren zullen worden 
heringericht. Na deze ontwerpopdracht 
zal via de opdrachtencentrale van BMA 
het richtlijnenboek toegepast worden 
op de publieke ruimte van bepaalde 
schoolomgevingen.

 – Oudercomité Steinerschool Brussel, © Geert De Cock
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 – Schets van knooppunten, toegangspoorten en autolussen, workshop 1
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Uitdaging 1: mobiliteit

De publieke ruimte in de zuidelijke Vijfhoek wordt 
vandaag gedomineerd door gemotoriseerd 
vervoer. Nochtans bezit slechts de helft van de 
bewoners een wagen en zijn veel voorzieningen 
op wandelafstand. Straten en pleinen die 
uitnodigend zijn voor voetgangers en zacht 
verkeer creëren kansen. We streven naar een 
bewandelbaar weefsel, versterkt met heldere 
fietsroutes en goede knooppunten met openbaar 
vervoer en alternatieve mobiliteit. Specifieke 
lussen verzekeren de toegankelijkheid van het 
stadscentrum. Op die manier ontstaat letterlijk 
ademruimte met plaats voor ontmoeting, 
verkoeling, handel, biodiversiteit, speelruimte of 
rustplekken. 
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Spitsuur (µg/m³)

Filter-Café-Filtré

< 2

2 - 2,5

2,5 - 3

3 - 3,5

3,5 - 4

4 - 4,5

4,5 - 5

5 - 6

6 - 8

8 - 10

>10

CF

© Brussel Leefmilieu: ExpAIR blootstelling aan black carbon

Uit de verzamelde gegevens van de 
ExpAIR meetcampagne komt naar voor 
dat mensen het sterkst is blootgesteld aan 
black carbon in het verkeer. Naast het 
merendeel van de Kleine Ring kleuren ook 
meerdere lokale wegen in de zuidelijke 
Vijfhoek rood. Verschillende scholen in het 
gebied namen dit dan ook op de korrel met 
de acties van Filter-Café-Filtré.

Propere lucht op straat?!
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wandelpaden (STAPAS)

Voetgangerszone

Buiten de centrale voetgangerszone kent 
de binnenstad nog meerdere wandelpaden, 
zoals overdekte gallerijen, doorsteken door 
binnengebieden of parken. 
De kaart links vertoont buiten de 
voetgangerszone echter geen 
samenhangend netwerk. Kunnen we de 
ontbrekende schakels realiseren om te 
komen tot aangename wandelroutes? 
Welke trage wegen kunnen worden 
versterkt?

© Brussel Mobiliteit

fietspad

voetgangerszone

Gewestelijke 
fietsroutes

© Brussel Mobiliteit

Meerdere gewestelijke fietsroutes 
doorkruisen de zuidelijke Vijfhoek. De 
routes zijn echter niet af te lezen in de 
huidige fietsinfrastructuur. Kunnen we 
duidelijke fietsroutes van oost naar west 
onderdeel maken van het straatprofiel?

Fietsinfrastructuur voor de 
gewestelijke fietsroutes

Samenhangend 
wandelnetwerk
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 – Schets robuust groen netwerk, workshop 1
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Uitdaging 2: productief groen  - ontharding

De zuidelijke Vijfhoek kent reeds een aantal initiatieven van 
vergroening, collectief tuinieren en composteren. Het park 
aan de Ninoofsepoort, het Fontainaspark, het park aan de 
Brigittines en het Egmontpark kunnen sterke groenpolen 
worden binnen een robuust groen netwerk. 
We streven ernaar dit netwerk verder te versterken door 
in te zetten op doorgedreven ontharding en het uitbouwen 
van een programma van stadslandbouw in samenwerking 
met de scholen in het gebied. Daken, gevels, omheiningen 
en speelplaatsen kunnen op een slimme manier voorzien 
worden van productief groen. 
Een doorgedreven reductie van verharde oppervlakte kan 
bovendien het hitte eilandeffect in de stad temperen en 
ervoor zorgen dat meer water haar weg terug vindt naar de 
bodem.
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© Brussel Leefmilieu: cartografie van de koelte-eilanden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Koelste zones

Warmste zones

Publieke groene ruimte

Publiek groen in aanleg

Collectieve moestuinen

Collectief composteren

Punt groepsaankoop
© vzw Worms - vzw RCR  - Atelier Groot Eiland - Brussel Leefmilieu

Het hitte-eiland effect zorgt ervoor dat de 
luchttemperatuur tijdens de nacht tot 10°C 
hoger kan zijn in de stad dan in landelijke 
of beboste aangrenzende zones. De stad 
heeft nood aan koelteplekken! 
Schaduw van bladrijke bomen en 
waterpartijen vormen de meest efficiënte 
tools om hittestress aan te pakken.

In de zuidelijke Vijfhoek bestaan reeds 
initiatieven van collectief moestuinieren 
en composteren. De Vlaamse 
Gemeenschapscommissie (VGC) linkt zijn 
netwerk van Nederlandstalige scholen 
aan een partnerschap tussen BSI-BCO, 
BRAL, AWB en Atelier Groot Eiland om de 
komende vijf jaar een netwerk van groene 
productieve ruimtes te installeren in de 
zuidelijke Vijfhoek dat gekoppeld wordt aan 
een educatief programma rond duurzame, 
lokale voeding.

Koelteplekken in de stad

Gemeenschapsvorming rond 
productief groen
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 – Scholen en connecties met de publieke ruimte, workshop 1



31

Uitdaging 3: gedeelde ruimte - de school als hefboom

De zuidelijke Vijfhoek is een fijnmazige, residentiële zone 
waarin veel ouders en kinderen zich verplaatsen van huis naar 
school naar vrijetijdsactiviteiten. De openbare ruimte die 
deze plekken met elkaar verbindt moet daarom des te meer 
inzetten op verplaatsingen te voet, met de fiets of via 
openbaar vervoer.  Straten worden bestemmingen waar 
ontmoeting kan plaatsvinden. Het gebied kent bovendien een 
uitzonderlijke dichtheid aan kleuter-, basis- en secundaire 
scholen, hogescholen en vakscholen van de verschillende 
gemeenschappen. Acties op de raakvlakken tussen scholen, 
stedelijke voorzieningen en de buurt kunnen de stapstenen 
vormen binnen een groen, voetgangersvriendelijk netwerk. 
Vanuit de emancipatorische en verbindende werking van 
buurtwerkingen, scholen en oudergroepen kan rond groene 
installaties gewerkt worden aan actief burgerschap, 
leefmilieu, voedingscultuur en gezondheid. De scholen en 
stedelijke voorzieningen in de zuidelijke Vijfhoek worden 
zo de hefboom voor het verbeteren van de socio-ruimtelijke 
kwaliteit van de publieke ruimte.
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Lager onderwijs

Secundair onderwijs

Hoger onderwijs

B

Filter-Café-Filtré

Bubble - Netwerk van Brusselse scholen op 
de bres voor het milieu

CF

Een buurt vol scholen
De zuidelijke Vijfhoek kent een aanzienlijke 
dichtheid qua scholen, hogescholen 
en vakscholen van de verschillende 
gemeenschappen. Meerdere hiervan 
engageerden zich reeds voor het klimaat 
of meer specifiek voor een gezonde 
schoolomgeving. Kunnen we deze troef 
uitspelen voor een betere en meer sociale 
schoolomgeving en met uitbreiding stad?
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Lager onderwijs

Secundair onderwijs

Hoger onderwijs

© IBSA

< 5000

5000 - 8000

8000 - 14 000

14 000 - 18 000

> 18 000

© IBSA

1: < 22 500 €

2: 22 500 - 26 000 €

3: 26 000 - 28 500 €

4: 28 500 - 35 000 €

5: > 35 000 €

© IBSA

Bevolkingsdichtheid 
(inw/km2)

Een kwetsbare woonbuurt

Gemiddeld belastbaar 
inkomen per aangifte
(inkomensklassen)

Aandeel van de kinderen 
in de wijk dat schoolloopt 
in het kleuteronderwijs 
in de buurt van hun 
woonplaats

De zuidelijke Vijfhoek is hoofdzakelijk 
een residentiële buurt met een hoge 
bevolkingsdichtheid. Het gemiddelde 
inkomen is er laag. Meer dan 30% van 
de kinderen tussen 0 en 3 jaar leeft er 
in kansarmoede. De helft tot 3/4 van de 
kinderen gaat er naar het kleuter of lager 
onderwijs in hun eigen buurt. De kwaliteit 
van de publieke ruimte kan in deze 
context een grote impact hebben op de 
levenskwaliteit van de bewoners. Vooral de 
jongste inwoners zijn gebaat bij extra groen, 
speelruimte en veilige mobiliteit.
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 – Overzichtstekening van de voorstellen en conclusies uit de twee workshops, © AWB
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Zoom in, zoom out: van stad naar straat 
en terug

Doorheen de verschillende workshops, 
activiteiten en debatten werd er vlot geschakeld 
tussen ontwerpend onderzoek op schaal van het 
ecosysteem van de stad en ontwerpverkenningen 
tot op het niveau van het straatprofiel . Projecten 
zoals dat van de zuidelijke Vijfhoek zijn kansrijk 
omdat ze steeds inzoomen op concrete, lokale 
ingrepen en deze positioneren en optillen tot een 
netwerk voor de transformatie van de stad als 
geheel. De expertise die op die manier gebundeld 
wordt, stelt in staat om lokale projecten op te 
zetten in lijn met de politieke toekomstvisie 
voor de stad en laat anderzijds toe om deze 
grootschalige visies op stadsontwikkeling beter af 
te stemmen op de lokale noden. 
Verschillende ingrepen werden tijdens de 
workshops bedacht en verbeeld voor zowel de 
grotere knooppunten (A,B, C) als voor straten en 
kleinere pleinen (1, 2, 3, 4). 
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Langsheen de Zespenningenstraat zijn vier lagere scholen, twee 
secundaire scholen en één vestiging van de Erasmushogeschool 
geclusterd. Het merendeel van de leerlingen legt de weg naar 
school te voet, met de fiets of met het openbaar vervoer af. Sinds 
de invoering van de voetgangerszone maakt het zuidelijke deel van 
de Zespenningenstraat deel uit van de kleine parkeerlus van de 
stad en krijgt hierdoor veel verkeer te slikken. Het kruispunt met de 
Arteveldestraat is problematisch en fietspaden ontbreken. 
Nochtans heeft het gebied een grote troef in handen: het park 
Fontainas wordt reeds door verschillende scholen in de buurt 
gebruikt. Bij de huidige heraanleg wordt bijkomend programma 
gebouwd zoals een crèche, horeca en een ondergrondse 

sporthal.  Een transformatie van de as Bloemenhofplein - 
Zespenningenstraat - Fontainas dringt zich op. De kruispunten 
met de Arteveldestraat en het Fontainasplein zetten we om naar 
mobipunten waar we kunnen schakelen tussen verschillende 
vervoersmodi. In de bestaande parkeergebouwen wordt de meest 
toegankelijke verdieping voorbehouden voor fietsenstalling. 
De Zespenningenstraat wordt een woonerf dat school en park 
verbindt. Een moestuinproject in het park ter hoogte van 
Anneessens Funck, in beheer van de school, versterkt de relatie 
tussen school en park. De vergroening van het park wordt 
doorgetrokken naar de aanleg van de nabijgelegen kruispunten, 
zoals het Fontainasplein en het Bloemenhofplein.
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Vandaag zijn de onderdoorgangen en gevels van het station 
Kapellekerk doods en onderbenut. Hier is veel meer mogelijk! 
Kijk naar voorbeelden zoals Le Viaduc des Arts in Parijs of de 
Hofbogen in Rotterdam. Door het activeren van de gevels met 
horeca en andere functies wordt het ‘s avonds een levendige plek. 
Omliggende actoren kunnen de publieke ruimte gaan inpalmen. 
Denk aan een avondmarkt met de onverkochte goederen van Les 

Tanneurs of een Tables d’hôtes georganiseerd door Recyclart. 
Overdag wordt het een plek voor spel en sport voor de leerlingen 
van de omliggende scholen. Op deze manier kunnen de 
onderdoorgangen en de randen van het station verbonden worden 
met de andere ontwikkelingen op de site en samen een grote 
multifunctionele pool vormen in de wijk.

De lift aan het Poelaertplein vormt vandaag een heuse bottleneck. 
Om het gebruik van de alternatieve helling te stimuleren is een 
heraanleg nodig. Parkpeerplaatsen ruimen plaats voor een 

groene promenade met het beste zicht op de stad. Het wordt 
een verblijfsplek waar men even kan uitrusten en over de stad kan 
uitkijken.
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Gedeelde mobiliteit :
De straat krijgt het statuut van woonerf. 
Parkeerplaatsen zijn niet langer nodig en ruimte 
komt vrij. Er is een verharde strook voor fietsers en 
voetgangers en er komt een fietsenstalling bij de 
schoolingang.

Gedeelde ruimte :
De vrijgekomen ruimte wordt ingezet voor spel, 
ontspanning en ontmoeting.
Door het heropenen en opwaarderen van de 
toegang tot het binnengebied Escargot  versterkt 
de relatie tussen binnengebied en straatgebeuren. 
De aanpassingen zorgen voor een gevoel van 
doorwaadbaarheid van de wijk. 

Productief groen & ontharding :
De verharding wordt gedeeltelijk opengebroken, de 
straat wordt groener en water vindt zijn weg terug 
naar de ondergrond. 
Langs de ommuring van het wooncomplex wordt 
eetbaar groen aangeplant. Mogelijke beheerders 
hiervan zijn de  naburige middelbare school Institut 
Diderot, bewoners van het wooncomplex of vzw 
BRAVVO die mee het binnengebied Escargot 
programmeert.

De Kapucijnenstraat is een dwarsstraat tussen 
de Hoogstraat en de Blaesstraat. Het is vandaag 
een straat met een smal profiel, volledig verhard 
en gedomineerd door geparkeerde voertuigen. 
Jongeren op weg naar school of naar het 
groene binnengebied Escargot krijgen weinig 
beweegruimte.
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Gedeelde mobiliteit:
Autoverkeer in één richting blijft behouden. Ter 
hoogte van de kruispunten wordt door middel 
van markeringen en brede vluchtheuvels prioriteit 
gegeven aan voetgangers. Door kleine ingrepen 
zoals bloembakken, verlichting en haaientanden 
wordt duidelijk dat dit een bestemming is waar je 
als auto te gast bent.

Gedeelde ruimte:
Leveringen voor handelaars blijven vlot mogelijk 
maar op kruispunten en voorpleinen van 
voorzieningen zijn auto’s te gast.

Productief groen & ontharding:
Bloembakken worden ingezet om de 
verblijfsruimte te markeren.

De Hoogstraat heeft een smal profiel met 
eenrichtingsverkeer en vormt samen met de 
Blaesstraat een ontsluitingslus voor autoverkeer. 
Handelaars gevestigd in beide straten zijn zo 
verzekerd van toegankelijkheid voor laden en 
lossen. Op meerdere plekken kruist deze straat 
echter met assen van zacht verkeer. Ook meerdere 
scholen en voorzieningen bevinden zich in deze 
straat maar beschikken over weinig ruimte ter 
hoogte van de ingang.
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De Cellenbroederstraat vormt vandaag een 
onderdeel van de kleine parkeerring. Fietspaden 
zijn gemarkeerd in twee richtingen maar maken 
deel uit van de autorijweg. De Sint-Joris basisschool 
neemt momenteel de schoolgebouwen en 
toegang onder handen. Een grote, open 
nieuwe schooltoegang is voorzien langs de 
Cellenbroederstraat.

Gedeelde mobiliteit:
Het autoverkeer wordt beperkt tot één richting. 
De vrijgekomen ruimte wordt getransformeerd tot 
verhoogd, tweerichtings fietspad. Ter hoogte van de 
toegang tot de school zorgt een brede vluchtheuvel 
voor een veilige oversteekplaats.

Gedeelde ruimte:
Een breder voetpad en de verbreding van de 
schooltoegang geven ruimte aan wachtende 
ouders en kinderen. Speelelementen maken 
de route van school naar huis een parcours vol 
belevenissen.

Productief groen & ontharding:
De huidige parkeerstrook wordt waterdoorlatend 
aangelegd met tussenliggende boomvakken. 
Het regenwater van het voetpad wordt afgevoerd 
naar deze groenstrook. Een groenstrook langs de 
schoolmuur zorgt voor een groene gevelwand. 
De school kan op de daken of op de nieuwe 
speelplaats een moestuin aanleggen.
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Gedeelde mobiliteit :
Door het schrappen van één rijweg wordt plaats 
gemaakt voor een vrijliggend fietspad op de GF6 
route. 
Tussen de boomvakken wordt een mobipunt met 
deelauto en deelfietsen aangelegd.

Gedeelde ruimte :
Het plein wordt aangekleed met stadsmeubilair en 
modules voor stadslanbouw. Bewoners kunnen er 
groenten kweken, picknicken, uitrusten, spelen, 
etc. De modules van stadslandbouw kunnen 
beheerd worden door een buurtcomité of door 
een andere actor in de buurt zoals bijvoorbeeld de 
Hageltoren.

Productief groen & ontharding :
De groenruimte onder de bomen wordt aanzienlijk 
vergroot. Het regenwater van de aanpalende 
voetpaden stroomt hiernaar af en kan zo 
infiltreren. Deze vergroening van de publieke 
ruimte wordt doorgetrokken tot in de voortuin van 
de Hageltoren om de hoek. 

De Zennestraat loopt door een hoofdzakelijk 
residentiële buurt. Enkel wie hier woont, komt hier. 
Toch kent de wijk een grote parkeerdruk. Behalve 
bus 46 is de buurt slecht bediend van openbaar 
vervoer. Het parkeren is er gratis. 
Tussen de kruising met de Slachthuisstraat en de 
Ceurensstraat kent de weg een verbreding met 
bomen langs de voetpaden en op de middenberm. 
De vrijgekomen ruimte is echter onderbenut en 
hoofdzakelijke verhard.
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In 2019 werd een stadsvernieuwingsproject van de 
Vlaamse Gemeenschap goedgekeurd dat inzet op 
gemeenschapsvorming rond een productief groenblauw 
netwerk in de testzone van de zuidelijke Vijfhoek. Hierdoor 
werd budget bij VGC vrijgemaakt voor meerdere concrete 
installaties, ontworpen en uitgevoerd door Atelier Groot 
Eiland. De installaties beogen het realiseren van nieuwe 
groene ruimtes die lokale bewoners en organisaties 
betrekken in het ontwerp, de uitvoering én het beheer ervan. 
Concreet betekent dit dat scholen en 
andere buurtvoorzieningen in en rond de 
gemeenschapsvoorzieningen, maar mogelijk ook in de 
publieke ruimte in de buurt van deze voorzieningen worden 
ingezet als fysieke drager van productieve groenaanleg.  
Daken, gevels, omheiningen, speelplaatsen maar ook straten 
en pleinen, … worden op een slimme manier voorzien van 
eetbaar groen (groenten, fruit, kruiden), nestkasten en 
andere mogelijke installaties die de biodiversiteit en de 
korte voedselketen in de stad bevorderen. De locaties waar 
de installaties met eetbaar groen een plek krijgen, worden 
geselecteerd in functie van het lokale draagvlak, een sterke 
zichtbaarheid en link met de publieke ruimte. 
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Wat volgt: gerichte implementatie

In het tot nu toe doorlopen co-design traject voor de 
zuidelijke Vijfhoek van Brussel werden stakeholders 
van allerlei achtergrond samengebracht. 
Academici, geëngageerde burgers, experts op vlak 
van mobiliteit, groenaanleg of stadsvernieuwing, 
ontwerpers, participatiemedewerkers, 
gemeentelijke en gewestelijke overheden bogen 
zich samen over de plannen en benoemden 
strategische knooppunten en ingrepen. 
De visie die de stad heeft uitgebouwd voor 
verschillende beleidsdomeinen werd hier 
vormgegeven in concrete transformatievoorstellen 
op verschillende schaalniveaus. Zo werden 
voorstellen onderzocht voor een lokale ingreep 
in een straat of school, maar werd er evengoed 
gewerkt op schaal van mobiliteitsknooppunten 
en een goed samenhangend, multimodaal 
mobiliteitsnetwerk. 

Een eerste stap richting implementatie 
werd ondertussen gezet. Met behulp van een 
projectsubsidie voor stadsvernieuwing zal in 
de komende vijf jaar een netwerk van groene 
productieve ruimtes worden geïnstalleerd in de 
zuidelijke Vijfhoek, gekoppeld aan een participatief 
traject met lokale stakeholders (zoals lokale 
scholen en buurtorganisaties) en een educatief 
programma rond duurzame, lokale voeding en 
stadslandbouw. Dit is een project van de Vlaamse 
Gemeenschapscommissie en zijn netwerk van 
Nederlandstalige scholen, in uitvoering door Atelier 
Groot Eiland. 

Om het co-designproces voor Brussel verder 
te kunnen uitrollen, is het nu noodzakelijk om 
in te zetten op een fundamentele verbreding 
van het draagvlak, door de gesprekken met 
betrokken bewoners en plaatselijke organisaties 
rond concrete ontwerplocaties gradueel verder 
te zetten, en zo stap per stap bij te dragen aan 
een mentaliteitsshift die kan leiden tot een 
gedragsverandering. 

De toekomst staat in het teken van actie en 
experiment. De methodiek van co-design is 
vandaag nog niet als fundamentele methode 
voor stadsontwikkeling beproefd in Brussel en 
vraagt dus een vorm van goed gecoördineerd 
experiment die via weloverwogen acties het 
proces kan bijsturen en professionaliseren. Dit uit 
zich bovenal in nieuwe samenwerkingen tussen 
de Stad Brussel, ontwerpers, onderzoekers, 
burgerorganisaties en lokale stakeholders 
waarbij op een structurele manier het gesprek 
wordt aangegaan om samen te bouwen aan het 
raamkader voor de zuidelijke Vijfhoek. Er is dus 
parallel aan de lokale ontwerpsessies, nood aan 
mandaat en een goede onderlinge afstemming van 
de verschillende verantwoordelijkheden binnen 
het co-designproces (procescoördinator, co-
designbegeleider, lokale stakeholderexpert én 
beleidsvertegenwoordiging).

Het stadsproject voor de Zuidelijke Vijfhoek 
staat in de steigers. Een groot deel van de 
nodige voorstudies (ruimtelijk en sociaal) en het 
exploreren van de kansen voor pilootprojecten 
zijn voltrokken. De aansturende visie voor de 
gewenste transformatie van de publieke ruimte 
in de centrale wijken van Brussel vindt een brede 
consensus bij zowel private als publieke actoren. 
Voor de realisatie van het stadsproject is 
echter nog een lange weg te gaan. De publieke 
investeringsmiddelen en lokale dynamieken in de 
wijken dienen te worden gekoppeld, teneinde de 
ambities waar te maken via concrete realisaties, 
ontworpen via co-design trajecten en beheerd via 
nieuwe publiek-civiele samenwerkingen. Hierbij 
dient ook de begeleiding door experten voor de 
kwaliteitsbewaking en de vertaling van de globale 
visie naar de nodige beleidsinnovatie en sociale 
innovatie te worden verdergezet.
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Met de steun van:


