
Open groene ruimten

Directie Maatschappelijke actie

De sociale huisvesting

en de klimaat- en 

energie-uitdagingen



Context
• Bewustmaking BGHM via diverse 

mechanismen (Innovation Hub, 101e%, 
uitwisselingen met OVM’s, …)

• 2019 : Bijdrage opstelling memorandum
BGHM                                         
gewestelijke verkiezingen (mei 2019)

• 2020 : Beheersovereenkomst niveau 1-
Uitbreiding PGM 101e% tot
de collectieve ruimten.

• Juni 2022 – resultaten van de 
cartografische studie (Innovation Hub)

• Oktober 2022 – Beheersovereenkomst
niveau 2 – maatschappelijk domein –
levenskwaliteit in de wijken
(doelstelling 6)
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Cartografie

Strategie
- STAND VAN ZAKEN

- Dit gebied ZICHTBAAR MAKEN

- EVALUATIE VAN DE BEHOEFTEN VAN 
DE OVM’s - Programma 101e% 

- Op zoek gaan naar SUBSIDIËRING

Visie
Gebieden – HEFBOOM voor de 

levenskwaliteit in de wijken:

- GROENE ruimten

- voorzieningen voor SPEL EN SPORT

- KOELTE-eilanden

- ZACHTE mobiliteit

- VOEDSELproductie

PARTNERSHIPS ontwikkelen

Instrument
- om KENNIS te nemen van het erfgoed

- voor BEHEER en PROGRAMMERING
(OVM’s, BGHM en Gewest). 

- DAT HELPT BIJ HET NEMEN VAN 
BESLISSINGEN

- om OP ZOEK TE GAAN NAAR 
FINANCIERINGEN (via bijdrage aan het 
gewestelijke goodfoodbeleid, koelte-
eiland…)

Doelstellingen

maatschappelijke

actie BGHM
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KLIMAAT-
UITDAGINGEN



398 hectare aan open 
groene ruimten

Oppervlakte gelijk aan 

¾ van de door 

Leefmilieu Brussel 

beheerde parken en 

tuinen
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Sint-Agatha-

Berchem

2,95 km²

Koekelberg

1,17 km²

Etterbeek

3,15 km²

Sint-Gillis

2,52 km²

Ganshoren

2,64 km²

Sint-Joost-ten-

Node

1,14 km²

3,98 km² aan open groene ruimten
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6

Directie

Maatschappelijke
actie

Colloquium BGHM Directie maatschappelijke actie

SLR
B

Cartografische 
inventaris van de 
open groene ruimten 
van de sociale 
huisvesting van het 
Brussels 
Hoofdstedelijk
Gewest die 
toebehoren aan de 
OVM’s



Context
Doelstellingen van de opdracht (zie bijzonder bestek)

 Een databank aanleggen betreffende de omgeving van sociale woningen

 Bepaling van de prioritaire sites

 Cartografische analyse van de open groene ruimten (+ bezoek met een
analyserooster)

Uitgevoerdetaken

 Bibliografisch onderzoek/benchmarking

 Ontmoetingen

 Onderzoek en verzameling van cartografische gegevens

 Kantoorwerk

 Bezoeken en ontmoetingen ter plaatse (5)
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Basisgegevens
 3 basislagen : kadaster, perspective.brussels, urban.brussels
—> Alle combinaties bestaan:

Urban Perspective Kadaster
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Voorbereiding van de kaarten

 Compilatie van de 3 basisdatabanken, voorafgaande analyse (luchtfoto, andere bestaande 
databanken, gesprekken met de BGHM over de inhoud... ) —> te verduidelijken kwesties
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Bilaterale ontmoetingen met de 16 OVM’s

 Op basis van de vooraf verstuurde kaarten, om de vergadering optimaal te laten verlopen
 Antwoorden op de gestelde vragen

 Besprekingen over: eigendom, beheer, type, openbare 
toegang, kunst, speeltuin, moestuin, namen van de sites, 
aangrenzende percelen, niet-gekadastreerde ruimten, 
onderhoud, projecten…

om de kenmerken van de databank te vervolledigen
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Verduidelijkingen

Eén kadastraal perceel bestaat vaak uit verschillende omgevingstypes, die door verschillende 
actoren worden beheerd
—> verdeelt de percelen in veelhoeken volgens hun type / beheerder

—> creatie van een databank met 2 lagen shapefiles: een laag met het hele PERCEEL, en een 
laag met, voor elk perceel, een reeks veelhoeken met alleen de OMGEVING, per type

De CAPAKEY maakt het mogelijk deze 2 lagen te kruisen

Colloquium BGHM Directie maatschappelijke actie 11



Afronding en validering

 3 kaarten gegenereerd voor elke site
- eigenaar
- type
- beheerder

 Vragen

 Verzoek tot validering / wijzigingen en antwoord
op de resterende vragen

 Schriftelijke of mondelinge feedback
—> correcties indien nodig
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Omgevingstypes - definitie

 Verschillende types
 Privéruimten
 Collectieve ruimten

 Collectieve achteruitbouwstroken
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Omgevingstypes - definitie

 Verschillende types
 Privé- / collectieve ruimten voor sociale huurders
 Collectieve achteruitbouwstrook
 Aangelegde openbare ruimte (zelfde definitie als EVAP BE—2021)
 Openbaar toegankelijke maar weinig aangelegde ruimte
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Omgevingstypes - definitie

 Verschillende types
 Privé- / collectieve ruimten voor sociale huurders
 Collectieve achteruitbouwstrook
 Aangelegde openbare / openbaar toegankelijke maar weinig aangelegde

ruimte
 Niet aangelegd
 Onmogelijk aan te leggen
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Omgevingstypes - definitie

 Verschillende types
 Privé- / collectieve ruimten voor sociale huurders
 Collectieve achteruitbouwstrook
 Aangelegde openbare / openbaar toegankelijke maar weinig

aangelegde ruimte
 Niet aangelegd / onmogelijk aan te leggen
 Wegen / parking / toegangsweg
 Steegjes
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Omgevingstypes - definitie

 Verschillende types
 Privé- / collectieve ruimten voor sociale huurders
 Collectieve achteruitbouwstrook
 Aangelegde openbare / openbaar toegankelijke maar weinig aangelegde ruimte
 Niet aangelegd / onmogelijk aan te leggen
 Steegjes / wegen / parking / toegangsweg
 Moestuinen
 Natura 2000
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Omgevingstypes - definitie

 Verschillende types
 Privé- / collectieve ruimten voor sociale huurders
 Collectieve achteruitbouwstrook
 Aangelegde openbare / openbaar toegankelijke maar weinig aangelegde ruimte
 Niet aangelegd / onmogelijk aan te leggen
 Steegjes / wegen / parking / toegangsweg
 Moestuinen / Natura 2000
 Voorzieningen (school, sportinfrastructuur…)
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Omgevingstypes - definitie

 Verschillende types
 Privé- / collectieve ruimten voor sociale huurders
 Collectieve achteruitbouwstrook
 Aangelegde openbare / openbaar toegankelijke maar weinig aangelegde ruimte
 Niet aangelegd / onmogelijk aan te leggen
 Steegjes / wegen / parking / toegangsweg
 Moestuinen / Natura 2000
 Gebouw / Voorzieningen
 Project
 Project+
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Aandachtspunten

Alleen gekadastreerde ruimten -> sommige steegjes of 
openbare ruimten zijn niet opgenomen

Integratie van openbare ruimten die « verbonden » zijn aan
de sites, ook al zijn ze eigendom van en worden ze beheerd
door de gemeente en niet door de OVM

Er zijn nog onzekerheden, automatische toevoegingen enz. 
+ geen bezoeken voor elke site -> databank die « tot leven » 
moet worden gebracht en aangevuld met andere 
benaderingen
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Resultaten
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Resultaten van de studie

Een eindverslag

Een catalogus per OVM 

- Kaart(en) met de verdeling van 

huisvestingsites/-gebieden

- Kaart per site 

Een databank in Excel-formaat met elk 

kadastraal perceel, de oppervlakte en 

kenmerken ervan

Een GIS-kaart

Beschikbaar op Artemis :

Contactpersoon:
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Waaruit bestaan de open ruimten?

Openbare ruimten – 121 ha – 31%

Projecten – 115 ha – 29%

Privé 

88 ha – 22%

Collectief

29 ha – 7%

Wegen – 30 ha (8%)

Voorzieningen – 6 ha (2%)

Niet gedefinieerd – 9 ha (2%)



121 hectare aan openbare ruimte …
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Openbare ruimten

44 ha (36%)

Steegjes - 4 ha (4%)Natura 2000

4 ha (3%)
Achteruitbouwstroken

25 ha (20%)

Niet aangelegd

8 ha (7%)

Weinig aangelegd

36 ha (30%)



Wie zijn de eigenaars ?
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OVM’s
71%

Bouwprojecten
13%

Gemeenten/OCMW’s/
erfpacht

12%

BGHM
3%

Gewest, andere
1% Niet gedefinieerd

0%



Wie zorgt voor het onderhoud?
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OVM’s
40%

Gemeenten
15%

Huurders
21%

OVM’s en
gemeenten

2%

Verenigingen
1%

LB
1%

Andere
1%

Niet
geïdentificeerd

19%



Open groene ruimten in prioritair gebied
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KLIMAAT-
UITDAGINGEN
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LOPENDE ACTIES 
ROND DE OPEN 

GROENE RUIMTEN
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ACTIES DIE MOMENTEEL LOPEN

WIE

WAT

➢ Gesprekken, investeringen ;

➢ Collectieve maatschappelijke actie, proefprojecten, 

partnerships ;

➢ PSC’s : Gemeenschappelijke maatschappelijke actie : 

moestuinen, compost, workshops, inrichtingen voor het 

gebruik van de ruimte, …

OVM

➢ Directie Ontwikkeling : Uitvoering van aanlegwerken ;

➢ Directie Patrimonium : Financiering renovaties ;

➢ Artistiek programma 101e% : Installatie van participatieve
kunstwerken

➢ Collectief programma 101e% : Inbreng van expertise, 
inventarisering

➢ Innovation Hub : Oproep voor proefprojecten (ecologisch
beheer, landschapsarchitectuur), cartografie, partnerships (LB, …)

BGHM
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BEDANKT VOOR HET 
LUISTEREN!
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