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Metropolitan Landscapes



Waar gaat het over?
Metropolitan Landscapes Brussels zet in op een 
stedelijke en landschappelijke kwaliteitssprong in 
de rand van de stad. Een nieuw type stadsprojecten 
versterkt de grootschalige landschappelijke structuren 
in plaats van ze dicht te bouwen.

Meer 
De bestuurlijke realiteit van Brussel en zijn ommeland 
is een complex kluwen van bevoegdheden, sectoren, 
schaalniveaus en politieke tegenstellingen. Het 
ecosysteem van de open ruimte in dit gebied heeft 
echter geen boodschap aan administratieve grenzen. 
De overgang tussen stad en landschap is een diffuus 
gebied. Het bevindt zich in de zogenaamde 20ste-
eeuwse gordel en bestaat uit een verzameling van 
villawijken, bedrijvenzones en een overmaatse 
wegeninfrastructuur zonder ordening, vaak met een 
overdadig energie-, ruimte- en grondstoffenverbruik. 
Net in dit tussenland valt nog veel stedelijke en 
landschappelijke kwaliteiten te winnen. Daar kunnen we 
aan de hand van stadsprojecten de nood aan nieuwe 
woningen opvangen, zonder te blijven verkavelen en 

open ruimte te consumeren. We kunnen er ruimte 
maken voor voedselproductie, natuur, recreatie, 
klimaatbeheersing en waterbuffering. 

We werken de komende maanden samen aan een 
analyse en een gedeelde agenda om minstens drie 
missing links te adresseren. De eerste is die tussen 
grote landschappelijke continuïteiten, zoals het 
Zoniënwoud of de Zennevallei, en de kleinere schaal 
van concrete projecten en investeringen. Ten tweede 
breken we de sectorale schotten tussen het beheer 
en de inrichting van de open ruimte: bodem-, water- 
en natuurbeheer, landbouw en parkaanleg zijn niet 
vaak genoeg elkaars bondgenoten. Ten slotte werken 
we aan nieuwe vormen van samenwerking en een 
nieuw instrumentarium dat ons in staat stelt om de 
ontwikkeling te sturen. 
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