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Constatering:

● Wereldbevolking: 

○ in 2020 :  7,5 miljard mensen, waaronder 4 miljard stadsbewoners

○ in 2050 : 10 miljard mensen, waaronder 6,5 miljard stadsbewoners

Stedelijke concentratie

% van de wereldbevolking in steden (bron 

VN en Wereldbank)
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● Steden produceren 80% van het 
wereldwijde BBP

● Steden verbruiken meer dan 70% van de 
wereldwijde uitstoot van broeikasgassen

● Toenemende conflicten vergroten het 
aantal ontheemden, van wie 60% een 
toevluchtsoord vindt in stedelijke 
gebieden

● Diversifiëring van reismodi, en iedereen 
wil zijn plaats in de openbare ruimte





Gevolgen :

Verdichting van activiteiten in stadscentrum

Globale reflecteren over de te maken keuzes in termen 

van ruimteverdeling ten behoeve van de talrijke gebruikers 

en gebruiken. 

De traditionele benadering heeft zijn grenzen



Inrichten van de ruimte is niet meer  voldoende

De RUIMTE moet GEOPTIMISEERD worden

CHRONOTOPISCH GEBRUIK VAN DE WEGENIS



● In 2013-2014 : Prospectieve studie over de optimalisatie van het gebruik van 

de openbare ruimte in het Brussels-Hoofdstedelijk Gewest : 

○ State-of-the-art van bestaande maatregelen

○ Analyse van het potentieel voor 

implementatie in Brussel
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PIARC GT 2.1.2 : Stedelijke mobiliteit

Geïntegreerde vervoerssystemen, multimodaliteit

Resultaten:

● 41 Good Practices, 11 landen, 4 continenten

9

Country
Number of 

cases

Belgium 4

China 3

Czech Republic 6

France 8

Italy 2

Japan 9

Korea 2

South Africa 1

Uganda 1

UK 4

USA 1

Total 41



PIARC WG 2.1.2 : Stedelijke mobiliteit

Geïntegreerde vervoerssystemen, multimodaliteit
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● Veel reeds bestaande maatregelen

● Maatregelen vaak adhoc uitgevoerd

(geen globale reflectie op schaal van een stad / stedelijke

agglomeratie)

● Weinig gegevens om geïmplementeerde

maatregelen objectief te evalueren

● De optimalsering van de openbare ruimte biedt concrete oplossingen voor de 

problemen en uitdagingen van de steden van morgen



EEN ORGANISATIE VAN

MET DE STEUN VAN



Contact

Wanda DEBAUCHE

0475 97 14 10

w.debauche@brrc.be


