MASTERCLASS
DICHTHEID EN
LEVENSKWALITEIT
Professionals, studenten, lokale spelers, …
Neem deel aan een collectieve onderzoekactie
over de dichtheidskwestie in Brussel.
22-29 OKTOBER 2020

MASTERKLAS KWALITEITSVOLLE DICHTHEID

Achtergrond
Het Gewestelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling (GPDO) werd goedgekeurd op 12 juli 2018. Dit plan
belichaamt de visie op de ontwikkeling van het Gewest op middellange/lange termijn en vormt dus het
kader van het Brusselse stadsproject. perspective.brussels, dat belast is met de goede uitvoering van
het stadsproject, wenst de dynamiek errond voort te zetten en ervoor te zorgen dat het te allen tijde geldt
als een algemeen kader waarin verschillende projecten over sectoren en actoren heen in
overeenstemming met elkaar zijn. Dit is de betekenis van de missie met de naam projecting.brussels, die
een proces van voortdurende actualisering van het stadsproject begeleidt op basis van de evolutie van
de socio-economische situatie van het Gewest en de stedelijke problemen waarvoor het GPDO
oplossingen heeft voorgesteld.
Deze missie is opgebouwd rond drie assen: monitoring van de Brusselse socio-economische context,
overleg met de actoren en een praktische en toekomstgerichte reflectie.
De praktische en toekomstgerichte reflectie vertaalt zich in 2019-2020 in het opzetten van een themajaar
rond stedelijke dichtheid. Het doel van deze reflectie is om concreet de voorwaarden vast te leggen die
het mogelijk maken dat stedelijke dichtheid en levenskwaliteit in de wijken hand in hand gaan.

Onderwerp
De kwestie van stedelijke dichtheid is, zowel in Brussel als elders, voer voor een verhit debat. Om het
debat vooruit te helpen moet de dichtheidskwestie radicaal geherformuleerd worden. Dichtheid kan niet
langer alleen een kwestie van rekenen zijn. Het is een probleem met meerdere facetten. Er zijn inderdaad
verschillende soorten van dichtheid die verwijzen naar verschillende percepties, bebouwde omgevingen
en levensstijlen. Het gaat er vandaag niet meer om deze verschillende dichtheden tegenover elkaar te
plaatsen of om een keuze te maken tussen stedelijkheid en natuur, want beide moeten overal versterkt
worden. Deze dichtheden moeten sowieso hybride worden in verhoudingen die nog moeten worden
bedacht volgens elke context en op basis van een proces dat we tijdens deze masterclass zullen
verkennen.

Doel
De ongeveer veertig deelnemers, begeleid door een professioneel team, zullen praktische oplossingen
voorstellen voor een kwaliteitsvolle dichtheid op verschillende plekken van het Brussels Gewest. Deze
voorstellen zullen het belangrijkste materiaal vormen voor een didactisch document, het 'Cahier met
praktische oplossingen', dat door perspective.brussels zal worden opgesteld. Het wordt een referentie
voor alle actoren.

Dit staat je te wachten
Samen doen: in een klein groepje van minder dan tien personen werk je in de loop van deze acht dagen
een wenselijk scenario uit voor een kwaliteitsvolle verdichting voor een gebied van de Brusselse
metropool. Je wordt begeleid door coaches van hoog niveau. Zij helpen je om je aanpak te structureren
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en je resultaten te valoriseren. Vijf groepen die zich buigen over vijf verschillende territoria zijn tegelijk
aan de slag. Een extra groep voert een onderzoek uit naar de controverse over de dichtheid in Brussel.
Inzicht in het Gewest: we schakelen specialisten van de Brusselse stedelijkheid (historicus,
stedenbouwkundige, bestuursverantwoordelijke) in om je te helpen de lokale uitdagingen aan te pakken.
Leren van topfiguren: er staan twee conferenties op het programma. Ze bieden de gelegenheid om te
luisteren naar en van gedachten te wisselen met internationaal erkende experts op het gebied van de
gebruiksvormen en de types van dichtheid.

Wanneer?
Van 22 tot 29 oktober 2020. Er wordt van de deelnemers gevraagd om de volledige masterclass te
volgen.

Waar?
De masterclass vindt plaats in de lokalen van perspective.brussels, Naamsestraat 59, in het centrum van
Brussel. De organisatie zorgt voor lunches ter plaatse. Alle andere kosten (accommodatie, ontbijt,
avondmaal, ...) zijn voor rekening van de deelnemers.

Hoe deelnemen?
Je hoeft alleen maar een e-mail te sturen naar projecting.brussels@perspective.brussels, met enkele
regels over je levensloop (1/2 pagina) en je motivatie om rond dichtheid te werken (1/2 pagina), of een
filmpje van minder dan een minuut, dit alles vóór 25 september 2020.

In een notendop: tien goede redenen om deel te nemen aan
de masterclass
> aan een heel nieuwe onderzoekactie deelnemen;
> acht dagen lang een menselijk avontuur beleven;
> een bijdrage leveren aan de evolutie van de stedelijkheid van Brussel;
> co-constructie met deelnemers met verschillende achtergronden;
> begeleiding door professionals van hoog niveau;
> ontmoetingen met de actoren voor de ontwikkeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
> uitwisselingen met experten stedenbouw;
> de Europese hoofdstad bekijken met andere ogen;
> verrijkende ontmoetingen met nieuwe mensen;
> kunnen zeggen: "ik was erbij!"
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