
RICHTSCHEMA HG “KRUIDTUIN”: 

EEN CENTRUM VOOR DE TOEKOMST





WAT IS EEN RICHTSCHEMA
EN WAAROM IS ER EEN
RICHTSCHEMA NODIG
VOOR DE SITE VAN HET
RIJKSADMINISTRATIEF
CENTRUM ?

HET RICHTSCHEMA IS
EEN OPERATIONEEL
EN PROACTIEF
STEDENBOUWKUNDIG
INSTRUMENT.

In het richtschema moe-
ten de volgende zaken 
worden vastgelegd :
- de precieze grenzen 
van het hefboomgebied;
- de voornaamste 
beleidsopties die er 
gestalte zullen krijgen;
- de vereiste middelen;
- een lijst van de actoren 
die instaan voor de uit-
voering van de aanbevo-
len maatregelen;
- een planning van de 
uitvoering.





HOE WERD HET RICHTSCHEMA OPGESTELD ?

FASE 1 _ 1,5 MAANDEN FASE 2 _ 1,5 MAANDEN 



GewOP : staat voor 
GEWestelijk Ontwik-
kelingsPlan. Het gaat 
om een richtplan dat de 
ontwikkelingsdoelstel-
lingen en -prioriteiten 
van het gewest vastlegt. 
Het omvat alle materies 
waarvoor het gewest 
bevoegd is of die bijdra-
gen tot de ontwikkeling 
van het gewest: huisves-
ting, economie, werk-
gelegenheid, mobiliteit, 
leefmilieu, veiligheid, 
onderzoek, patrimo-
nium, toerisme, handel, 
cultuur, sociaal beleid.

Hefboomgebied : deel 
van het Brusselse grond-
gebied dat problema-
tisch geacht wordt, 
waarvoor een organisatie 
van de gewestelijke ini-
tiatieven en een coördi-
natie van de initiatieven 
van publieke en privé-
actoren nodig is. Het 
GewOP 2002 legt 14 
hefboomgebieden vast.

BBP : staat voor Bijzon-
der BestemmingsPlan. 
Het gaat om een plaat-
selijk stedenbouwkundig 
plan dat de toegela-
ten bestemmingen, de 
bouwprofielen en vesti-
gingen vastlegt alsook, 
indien van toepassing, 
de modaliteiten voor de 
aanleg van openbare 
ruimtes. 



DE RAC-WORKSHOPS 

De RAC-workshops zijn bevoorrechte momenten 
van open discussie tussen de bewoners en de actoren 
van de burgerlijke maatschappij voor wie de ontwik-
keling van het hefboomgebied van belang is. Deze 
workshops werden georganiseerd door de BRAL. 
De RAC-workshops hebben tweemaal plaatsge-
vonden: 
De eerste keer was er een voorafgaande bespreking 
van wat er op het spel staat en de elementen van de 
diagnose.
De tweede keer werd er gediscussieerd over de princi-
piële elementen van de projecten die het studiebureau 
had voorgesteld 
De vergaderingen hadden de vorm van intensieve 
workshops die een halve dag duurden. Telkens namen 
er een dertigtal personen aan deel. 
De BRAL heeft het gewest en de gemeentelijke autori-
teiten van de Stad Brussel en Sint-Joost-ten-Node op de 
hoogte gesteld van de resultaten van de workshops.

FASE 3 _2 MAANDEN FASE 4_1 MAAND 



WAT ZIJN DE HOOFDLIJNEN VAN HET
RICHTSCHEMA ?

KRUIDTUIN

VIJFHOEK

RAC





DE BELANGRIJKSTE VOORSTELLEN VAN
HET RICHTSCHEMA :

OMLIGGENDE OPENBARE RUIMTES  OP HET VOORMALIGE RIJKSADMI-
NISTRATIEF CENTRUM ZELF: 



GBP-GGB RICHTSCHEMA BBP EN/OF STUDIES REALISATIE VAN DE
VERSCHILLENDE PROJEKTEN
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