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Het project

● project in samenwerking met gemeentelijke 
stedenbouwkundige ambtenaren uit Vlaams-Brabant

● april - mei 2015: peilen naar noden ⇒ drie hefbomen
○ Waar bouwen: locatiebeleid
○ Hoe aansturen: hoe verdichten
○ Hoe hernieuwbare energie integreren

● sept 2015 - maart 2016: 9 workshops met deelnemers en  
experten

● april - mei: verwerking tot 30 recepten voor kernversterking



Dichter bij mekaar voor een beter klimaat

Autoverkeer en verwarming = 60% broeikassen bevolking



Dichter bij mekaar voor een beter klimaat

Op naar een uitbreidings-stop, liefst voor 2050



www.kernversterking.be



Hefboom 1: locatiebeleid

● Strategische visie als vertrekpunt:
○ Regionet Leuven



Hefboom1: locatiebeleid

● Herbestemmen van overbodige bouwzones
● De Groene Long in Kuurne



Hefboom 1: locatiebeleid

● Ruilen en verplaatsen van bouwgronden
● Of verhandelen van bouwrechten
● RUP Landschappelijke zichten Zemst



Hefboom 2: Regie van kernversterking -  
thema 1 Leegstand
● Recept 1: gebruik eerst wat er is
● leegstand inventariseren en activeren
● wonen boven winkels
● brownfields



thema 1: leegstand

● Over Hospita en Bimby
● Onderbenutte woningen en verkavelingen beter gebruiken



thema 2: hogere bouwdichtheden

● Verdichten is verweven
● Gebiedsgericht verdichten
● Slopen en verdichten



Hogere bouwdichtheden

Criteria voor hoger bouwen
➔ woonwensen als vertrekpunt
➔ kindvriendelijk
➔ moet samen gaan met vergroening: groennorm
➔ schakelwoning als vorm tussen gezinswoning en appartement



Gemeenschappelijk wonen

Stimuleren in plaats van afremmen
➔ bouwreglement



thema 3: mobiliteit

● Lage autoparkeernormen, hoge fietsparkeernormen
● Garage swap: https://vimeo.com/174807072

https://vimeo.com/174807072


thema 3: mobiliteit

● Een buurtparking voor een autoluwe wijk
● fiets en voetganger als basis voor ontwerp van de wijk



thema 4: anders omgaan met eigendom

● Erfpacht en opstalrecht



Thema 4: anders omgaan met eigendom

● Stedenbouwkundige lasten
● Verkoop onder voorwaarden
● Van PPS naar PPPS





Hefboom 3: ruimte en energie

● Van fossiel naar hernieuwbaar



Hefboom 3: ruimte en energie

● Energiekansenkaarten
● LATENT-scan



Hefboom 3: ruimte en energie

● Een lokale coöperatieve
● De zon is gratis voor iedereen!




