
Klimaatvriendelijke 
kernversterking 

25 recepten voor stads- en dorpskernen 
 
 
 

Connect tot Change 



Belang ruimtelijke ordening voor klimaat 

Autoverkeer en verwarming = 60% broeikassen bevolking 



Dichter bij mekaar voor een beter klimaat 

Op naar een uitbreidings-stop 
BRV: ruimtelijk rendement verhogen / 
ruimtebeslag beperken 



Hoofdstuk 1. Waar (ver)bouwen we beter wel, waar 
niet? 

	
Te	groot	aanbod	
woongebieden	en	
woonuitbreidingsgebieden	
Bevolkingsprognose:	één	
derde	van	aanbod	nodig 



Recept 1: kansenkaart als basis  

●  Knooppuntwaarde en voorzieningenniveau 
●  Bijgestuurde kansenkaart Limburg 
●  Belang van investeringen openbaar vervoer 



Recept 2: woonomgevingsplan 
Woonzones gewestplan verfijnen (al dan niet 
RUP):  
•  Centrumgebied 
•  Centrumwijken 
•  Woonwijken  
•  Landschapswijken 
 

Richtlijnen per gebied:  
•  Bouwdichtheid, bouwlagen 
•  Appartementen 
•  Opdelen woningen 
•  Groenvoorzieningen 
•  … 

 



Recept 3: woonuitbreidingsgebieden omvormen 

Te	groot	aanbod	
Omvormen	naar	open	ruimte:	adaptatiebeleid,	natuur	dichtbij,…	
Planschade	



Thema 2: Gemeente als regisseur   

Verschillende bevoegdheden en 
instrumenten 
 
Duurzaamheidsmeter 



Recept 4: breng vraag en aanbod in beeld 

Bevolkingsevolutie 
verschilt van gemeente 
tot gemeente en van 
regio tot regio 
 
Aanbod op maat 
 
Mismatch vermijden 
 
Bouwen we vandaag de 
leegstand van morgen?  



Recept 5: beeldkwaliteit en identiteit 
Verdichting inpassen in DNA van de gemeente 
 
Beeldkwaliteitsplan en richtlijnen 
 
Verdichting op maat 
 



Recept 6: hoe dicht is te dicht?  

Verdichting is geen doel op 
zich, leefkwaliteit wel 
 
Woonwensen staan 
centraal: 
•  Kindvriendelijk 
•  Autoluw 
•  Groen 
•  … 



Recept 7: stapelen en schakelen  

•  Schakelwoning als mengvorm tussen gezinswoning en appartement 
•  Vertalen in bouwreglement 

 



Recept 8: opdelen van woningen 
Van	tweegezinswoning	tot	cohousing	
Kans	voor	energetische	renovatie	verouderd	patrimonium	
Belang	van	goede	ligging	(zie	hoger)	



Recept 9: collectief bouwen en wonen 
●  Bouwgemeenschappen en coöperatieven 
●  Diverse formules 
●  Combinatie individuele en gemeenschappelijke 

voordelen 



Recept 10: Binnengebieden 

●  Bouwblokkenbeleid: S, M, L 
●  Draagkracht buurt 
●  Ontsluiting 



Recept 11: Religieus erfgoed inzetten  

Kerkelijk erfgoed 
komt op de markt 
 
Kerkenbeleidsplan 
 
Kloosters als 
gemeenschappelijke 
woonvorm 
 



Recepten 12: verdichten van verouderde buurten 

●  Nieuwe mogelijkheden afwijken oude BPA’s en 
verkavelingsvergunningen 

●  In functie van ruimtelijk rendement 



Recept 13: Bicycle oriented development 

•  Fietsnetwerk als 
ruggengraat voor 
ruimtelijke 
ontwikkeling 

•  Lagere 
autoparkeernormen 

•  Hogere 
fietsparkeernormen 

•  Trage verbindingen 

	



Recepten 14: verdichten en vergroenen 

Een	norm	voor	groen,	
afhankelijk	van:		
•  bevolkingsdichtheid	
•  afstand	

Opdeling,	bv:		
Buurtgroen,	wijkgroen,	
stadsgroen	
	
Groenstructuur:	groen-blauwe	
netwerken	



Recept 15: ontharden 

Klimaatverandering en waterbeheer 
Nattere winters, drogere zomers, meer onweders 
‘Rainproof’ ruimtelijke ordening 
 



Recept 16: onderhandelen met ontwikkelaars 
•  Hoe de marge inschatten voor bijkomende investeringen?  
•  Marge inschatten met “Internal rate of return” (IRR) 
•  Risico’s beperken: belang fasering 
	
	



Recept 17: andere manieren van aanbesteden 

•  Concurrentiedialoog 
•  Verkoop onder 

voorwaarden 
•  PP(P)S 
•  Marktverkenning 
•  Prijsvraag 



Recept 18: Participatie en draagvlak 

Draagvlak voor verdichting komt niet vanzelf 
Belang vroegtijdige betrokkenheid 
Proces is belangrijker dan procedures 



Recept 19: Internet en social media 

Belang van nieuwe media  
 
Co-creatie 
 
Internetplatform 
 
Burgerbudget 
 
 



Recept 20: stedenbouwkundige lasten 

Return	vragen	voor	
winst	
	
Ruimtelijke	ingreep	of	
geldbedrag	



Recept 21: Eigen gronden strategisch inzetten 

Niet	zo	maar	verkopen	aan	
hoogste	bieder	
	
Sturend	inzetten:	actief	
grondbeleid	
	
Recht	van	opstal	
	
Korte	keten	landbouw	
stimuleren	
	



Recept 22: erfpacht in plaats van grondaankoop 

Regie	in	handen	
houden	
	
Betaalbaar	wonen	
	
Voordelen	voor	
bewoners	
	
Voordelen	voor	
gemeente	
	



Hoofdstuk 3 – kernversterking als basis voor 
duurzame energie  

Van gas en stookolie naar groene 
warmte 
 
Belang van compacte wijken 
 
Hoge bouwdichtheid = hoge 
warmtedichtheid 
 



Recept 23: warmtezoneringsplan  

Opgave is groot 
 
Belang van planmatige aanpak 
 
Vraag en aanbod in kaart 
brengen 
 
Oplossing en timing vastleggen 



Recept 24: warmtenetten 

Technische en financiële 
haalbaarheid 
 
Aanbod groene warmte 
 
Kansen en hefbomen 
 



Recept 25: wind en zon voor iedereen 

Belang	van	coöperatieven	
	
Klimaatscholen	
	
Modelbestek	voor	daken	
gemeentelijke	gebouwen	
	
	


