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Bral is een Nederlandstalige Brusselse vereniging 

van bewonersgroepen, organisaties en Brusselaars 

met hetzelfde engagement : een leefbare stad, waar 

iedereen zich kan verplaatsen, kan wonen en kan 

vertoeven op een milieuvriendelijke, betaalbare en 

aangename manier. We zetten ons hier samen met 

onze leden en partners voor in via lobbywerk en 

acties, door kennis te verzamelen, op te bouwen en te 

verspreiden. We steunen Brusselaars in hun strijd en 

adviseren en sensibiliseren hen. Als onafhankelijke 

vereniging werken we hierbij altijd vanuit een 

solidaire visie en met aandacht voor participatie, 

gelijkheid en diversiteit.
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mobiliteit > stadstol, wegenvignet, slimme kilometerheffing 

Een kilometerheffing voor vrachtwa-
gens en personenauto’s staat al jaren 
op de politieke agenda. Maar wat be-
treft personenauto’s besloten de minis-
ters-presidenten al in 2010 het accent 
te leggen op het wegenvignet. Waar-
mee de slimme kilometerheffing voor 
personenauto’s op de zeer lange baan 
werd geschoven. Het wegenvignet en 
de kilometerheffing voor vrachtwagens 
werden in 2010 ten vroegste verwacht 

tegen… 2013. Ondertussen mogen we 
ze ten vroegste in 2016 verwachten.

Slimme kilometerheffing
De begrafenis van de slimme kilome-
terheffing is bijzonder slecht nieuws 
voor de Brusselse mobiliteit. Want uit 
de mobiliteitsstudie over de R0 rond 
Brussel bleek dat een slimme heffing 
het autoverkeer in heel het gewest 
met een vijfde kon verminderen. De 
belangrijkste hefboom om het Brus-
selse Iris  32-plan te verwezenlijken 
(-20  % auto’s) is dus niet meer. Het we-
genvignet dat in de plaats komt, zal 

geen impact hebben op de autodruk 
in het gewest. Een jaarlijks te betalen 
vast bedrag heeft simpelweg geen en-
kele sturend effect. 

En toch kan 2013 een scharnierjaar 
worden. En wel omdat er belangrijke 
beslissingen moeten worden genomen 
in het kader van de openbare aanbeste-
ding voor de uitbating van het wegen-
vignet. Alhoewel we daar niet meteen 
warm of koud van worden, biedt de 
noodzakelijke technologie mogelijks 
zéér interessante toepassingen. 

Wegenvignet als opstap ?
Het vignet wordt namelijk een ‘elek-
tronisch’ vignet, wat betekent dat de 
nummerplaten van de auto’s die het 
vignet betalen, worden opgenomen in 
een database. Via een camerasysteem 
dat automatisch alle nummerplaten 
controleert (ANPR of Automatic Num-
ber Plate Recognition), zal men dan na-

Eind 2007 organiseerden BRAL en Inter-Environnement Bruxelles (IEB) 

een conferentie over stadstol in het Brusselse parlement. Ondertus-

sen is de congestion charge goed gekend en wijd verspreid. Maar is ook 

Brussel er klaar voor ? Om dat te weten, moeten we eerst eens kijken 

hoe ver het staat met de plannen voor de invoering van het wegen-

vignet en de slimme kilometerheffing. 

3, 2, 1… stadstol !

“Et si je commençais une nouvelle série sur 
les embouteillages... Finalement, c’est beau un 
embouteillage...” Wordt het esthetisch aspect 
van de files een laatste argument tégen stad-
stol ? © Thomas Gunzig
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gaan wie rondrijdt zonder zijn vignet 
te betalen. Volgens de eerste plannen 
zouden er in Brussel zo een honderdtal 
camera’s komen.

De stad Mechelen gebruikt sinds vorig 
jaar 11 ANPR-camera’s om transitver-
keer uit haar stadscentrum te weren. 
Bewoners, handelaars en geregistreerde 

bezoekers mogen er met hun auto het 
centrum in. Wie de zone binnenrijdt 
zonder toelating, krijgt een boete van 
50 euro. 

De automatische nummerplaatherken-
ning staat bovendien ook in het recente 

Antwerpse bestuursakkoord : “Met ver-
dwijnpaaltjes en nummerplaatherken-
ning kan er meer gedaan worden om de 
binnenstad bereikbaar te houden voor 
wie er woont en goederen moet leveren, 

en ander autoverkeer te ontmoedigen”.

Het bestuursakkoord stelt eveneens 
dat “[...] Antwerpen in stappen een 
lage-emissiezone invoert om, met het 
oog op de luchtkwaliteit, voertuigen 
die niet voldoen aan bepaalde milieu-

normen te weren in de kernstad bin-
nen de ring. Uit recente onafhankelijke 
studies blijkt dat de sociale baten hier-
van immens zijn. De stad kiest voor 
een systeem van camera’s met num-
merplaatherkenning om de Antwerpen 
inrijdende wagens te verifiëren en zo 
nodig te beboeten.” En nog : “Nummer-
plaatherkenning kan verdwijn palen 
activeren om buurtbewoners zonder 
badge toegang te geven tot de autoluwe 
straat waar ze wonen”.

Maar ANPR-camera’s hebben nog meer 
toepassingen : in Londen worden ze ge-
bruikt voor de congestion charge. Met an-
dere woorden : de investering die nodig 
is voor het elektronisch wegen vignet, 
kan vanaf dag één gebruikt worden 
voor de invoering van een stadstol.

mobiliteit Stadstol, wegenvignet, slimme kilometerheffing 3,2,1… stadstol !

“Tunnel Montgomery, 6h20, aussi calme qu’un Ashram...” De bedoeling van een stedelijk mobiliteits-
beleid kan volgens de OESO echter niet zijn om op elk uur van de dag vlot verkeer te hebben, maar 

enkel om de ergste congestie te vermijden. © Thomas Gunzig

De investering die nodig is voor het elektronisch  

wegenvignet, kan vanaf dag één gebruikt worden  

voor de invoering van een stadstol.
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Stadstol
En over het principe van stadstol zijn 
de opinies sterk geëvolueerd. Terwijl 
we vijf jaar geleden nog vooral voor de 
eigen kerk leken te preken, zien we nu 
een consensus groeien. Zo stellen ver-
schillende Brusselse adviescommis-
sies eind 2012 dat “het wegenvignet 
niet zal bijdragen tot het verminderen 
van de mobiliteitsproblemen, en dat 
het dus noodzakelijk is om zo snel 
mogelijk een zonale heffing in de stad 
in te voeren”. 

Aangezien zowat alle sociaal-econo-
mische actoren in die adviescommis-
sies zetelen, kan men zeggen dat er 
vandaag een breed maatschappelijk 
draagvlak bestaat voor een zonale hef-
fing of stadstol. 

Maar een maatschappelijk draagvlak 
betekent nog geen politiek draagvlak. 
Of zoals onderzoekers naar de invoe-
ring van de stadstol in Stockholm het 
stellen : “It is necessary to consider public 

and political acceptance separately : while 
political acceptability is influenced by the 
level of public acceptability, public accepta-
bility is neither a necessary nor a sufficient 
condition for political acceptability”.

De slimme kilometerheffing is tech-
nisch veel complexer dan stadstol om-
dat ze voor de facturatie afhankelijk is 
van een combinatie van GPS-techno-
logie en telecommunicatie Daarvoor 
is een, vrij dure, on board unit nodig die 
elke autobestuurder snel dient in- en 
uit te bouwen bij het oversteken van 
de Belgische grens. Voor vrachtwagens 
is dit haalbaar, maar voor de miljoenen 
personenauto’s die elk jaar gebruik ma-
ken van de Belgische wegen is dat an-
dere koek. Wat de invoering op de (erg) 
lange baan kan schuiven.

Bovendien zijn de ANPR camera’s ook 
bij een slimme kilometerheffing (ook 
die voor vrachtwagens) nodig om te 
controleren welke voertuigen rondrij-
den zonder zo’n on board unit. 

Sociaal ?
Misschien de meest voorkomende 
vraag is of stadstol wel sociaal recht-
vaardig is. Transporteconomen stellen 
dat een heffing progressief is als de 
herverdeling van de inkomsten vooral 
lagere inkomens ten goede komt. En re-
gressief als die vooral hogere inkomens 
ten goede komt. 

Aangezien stadstol in grote mate be-
taald wordt door de 50 % bedrijfswa-
gens die Brussel tijdens de piekuren 
binnenrijden en 35 % van de Brusselse 

3,2,1… stadstol ! mobiliteit Stadstol, wegenvignet, slimme kilometerheffing

“To reduce car traffic might seem 
as an anti-car measure, but to do 
nothing, to let cars come, that’s the 
real anti-car policy”, Daniel Firth, Stra-
tegy Manager City of Stockholm Trans-
port Administration in een interview over 
stadstol, naar aanleiding van het Modal 
Shift-seminarie op 25 juni. Te bekijken op 
de Bral website.
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People who want to travel 
are more and more using the car More cars on the road Jams are sprawling

Public transport services 
are diminished

Public transports are going 
slower and become less 

attractive

Public transport ridership 
is going down

Housing leaves the city and 
sprawls over the periphery

Air pollution, noise
and casualties are going up

The inner city becomes less 
attractive for housing purposes

Employment leaves 
the inner city and spreads 

over the periphery

The working places located 
in inner city become 

less accessible

The urban decline spiral

De spiraal van de ondergang van de stad. Figuur overgenomen uit “Impacts of transport price on mobility and land use in the Brussels area”. © Stra-
tec



gezinnen geen auto heeft, is stadstol 
duidelijk een progressieve maatregel. 
Tenminste als het geld wordt gebruikt 
om het openbaar vervoer te verbete-

ren. De sociale rechtvaardigheid van 
een zvonale heffing hangt namelijk 
ook af van de mate waarin je alterna-
tieven kan vinden. Bijvoorbeeld via het 
openbaar vervoer of door te trappen of 
te stappen. Of door de mogelijkheid het 
tijdstip van je rit te veranderen (flexi-
bele werkuren) of simpelweg je rit te 
vermijden (thuiswerken bijvoorbeeld).

Dé bedoeling van een sturende heffing 
is natuurlijk dat mensen hun gedrag 
aanpassen en vermijden om de heffing 
te betalen. Uit het vijf jaar durende on-
derzoek naar de effecten van stadstol 
in Stockholm bleek dat de reële impact 
ervan steeds groter werd. Met andere 
woorden, mensen pasten hun leven en 

kozen voor alternatieven. Mensen gaan 
ook minder verspreid wonen op plaat-
sen die beter bereikbaar zijn met het 
openbaar vervoer.

Handel ? 
Uit het onderzoek naar de impact van 
de Londense congestion charge bleek 
dat de invloed op de handel over het 
algemeen neutraal was. Jaarlijkse be-
vragingen wezen zelfs op een vooruit-
gang van de handel binnen de tolzone 
tegenover handelszaken erbuiten. Een 
meerderheid van handelszaken steunt 
de congestion charge nog steeds. Ook de 
bevolking blijkt de stadstol te steunen. 
In Stockholm werd de stadstol pas in-
gevoerd na een testperiode van 6 maan-
den en een referendum.

Hoe stadstol invoeren ?
In de Brusselse context wordt de in-
voering van stadstol dikwijls gekop-
peld aan de ontwikkeling van het 
openbaar vervoer. En dan in het bij-

zonder aan de ontwikkeling van het 
Gewestelijk Expresnet (GEN). Maar de 
invoering van een stadstol kan gelijke 
tred houden met de verdere ontwik-
keling van het openbaar vervoer. In 
een studie uit 2004 over mobiliteits-
strategieën suggereerde het Leuvense 
studiebureau Transport en Mobility de 

invoering van een stadstol in de Brus-
selse Vijfhoek. 

Alhoewel slechts 12 % van het autover-
keer de Vijfhoek als bestemming heeft, 
vinden we dit toch een uitstekend idee. 
Zeker omdat de Vijfhoek over het beste 
openbaar vervoersaanbod beschikt van 
het hele land. Bovendien zou de invoe-
ring ervan niet enkel symbolisch zijn. 
Ze zou ook een reële impact hebben op 
de files in het aansluitende wegennet. 
Files komen namelijk voor vanaf het 
moment dat de maximale capaciteit 
met slechts enkele procenten wordt 
overschreden. Een vermindering met 
10 % kan dus het verschil maken tussen 
stilstaan en rijden.

Jeroen Verhoeven

Bronnen : o.a.  
•  The  Stockholm  congestion  charges 
– 5 years on. Effects, acceptability and 
lessons learnt. Maria Börjesson, Jonas Eli-
asson, Muriel B. Hugosson, Karin Brundell-
Freij. 2011  
•  Verkennende  en  vergelijkende  stu-
die voor een mobiliteitsstrategie ifv 
het milieu in het Brussels Hoofstede-
lijk Gewest, Transport en Mobility Leuven, 
2004  
•  Debat  over  de  eventuele  invoering 
van de stadstol in het Brussels Hoofd-
stedelijk Gewest, verslag uitgebracht na-
mens de commissies voor financiën, infra-
structuur en leefmilieu, 31 maart 2009

FR  3,2,1… péage urbain !
Le péage urbain est déjà bien implanté 
dans plusieurs villes. Bruxelles est-elle 
prête à l’adopter ? Pour le savoir, faisons 
d’abord le point sur les plans (fédéraux) 
de mise en œuvre de la vignette auto-
routière et de la taxation kilométrique 
intelligente. La technologie nécessaire 
pour l’instauration de la vignette auto-
routière – les caméras pourvues du sy-
stème ANPR (Automatic Number Plate 
Recognition) – pourrait également ser-
vir pour un péage urbain. Aujourd’hui 
à Malines, demain dans le Pentagone 
bruxellois ? 

mobiliteit Stadstol, wegenvignet, slimme kilometerheffing 3,2,1… stadstol !

De stad Mechelen gebruikt sinds vorig jaar 9 camera’s om transitverkeer  
uit haar stadscentrum te weren

Er bestaat vandaag  

een breed maatschappelijk 

draagvlak voor een stadstol.
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afval > het afval(stoffen)plan van Brussel 

Vreemd. Volgens ons moet een evalu-
atie nagaan of doelstellingen gehaald 
worden of niet. Maar in de tussentijdse 
doorlichting van het vierde afvalstoffen-
plan van het Gewest Brussel vinden we 
vooral lange opsommingen van acties, 
zonder duidelijke info over hun impact. 
Dan doen we het maar zelf, dachten we 
bij Bral. Om te beginnen : de preventie. 

Leefmilieu Brussel (BIM) zet een boel 
kleine acties op om mensen aan te zet-
ten minder te verspillen. Alleen is de 
impact daarvan moeilijk in te schatten. 
Neen, de beste preventie die wij kun-
nen dromen, zijn regels over de pro-
ductie van onze consumptiegoederen 
en elektronische apparaten. Bedrijven 

verplichten om hun toestellen zo te 
fabriceren dat ze langer mee gaan bij-
voorbeeld. Helaas kan het Brussels Ge-
west niks ondernemen hierover. Zelfs 
de federale staat is te klein om de grote 
multinationals de wacht aan te zeggen. 
Zolang Europa geen duidelijke grenzen 
trekt, zullen we vrede moeten nemen 
met deze bewuste vorm van ‘afval-
productie’. 

Toch zijn er vandaag al heel wat afge-
dankte producten die geschikt zijn voor 
hergebruik. De verenigingen van de 
sociale economie, zoals Oxfam, Spul-
lenhulp, het Leger des Heils,… geven 
goederen nu al een nieuw leven. Jam-
mer genoeg staan ze er ongeveer alleen 

voor. Het Gewestelijk Agentschap Net 
Brussel heeft geen enkele vorm van 
selectieve ophaling van herbruikbare 
goederen. 

Ecopool @ Anderlecht
Maar Net Brussel gaat zijn leven be-
teren. Het Agentschap voert het recy-
clagecentrum Brussel-Ecopool op, dat 
4.000 ton per jaar moet verwerken. Da's 
niet erg veel – het is ongeveer één pro-
cent van de hoeveelheid afval die we 
verbranden – maar het is wel een pri-
meur : eindelijk ontdekt Net Brussel dat 
er zoiets bestaat als sociale economie 
en dat je sommige afvalfracties gewoon 
kunt hergebruiken. Hoera ! 

Net Brussel heeft een oud bedrijfsge-
bouw in de Birminghamstraat in An-
derlecht gekocht dat onderdak zal bie-

Halfweg maar nog niet (veel) opgeschoten

Wellicht zullen toekomstige generaties met afgrijzen terugkijken op 

onze verspilling. Wij kijken alvast of het vierde gewestelijke afvalplan 

de juiste richting uitgaat. Pikante opmerking : vermits de vorige staats-

secretaris voor netheid z'n viool aan de muur hing en burgemeester 

werd, leest deze evaluatie meteen ook als zijn testament. Amen.

Tot nu toe zag Net Brussel de sociale econo-
mie niet als partnerorganisatie. Hopelijk komt 

daar nu verandering in met het Ecopoolproject. 
© filiere_textil_ressources
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den aan zes verenigingen. CF2D is er 
nu al gevestigd en maakt computers 
en andere elektronica klaar voor herge-
bruik en demonteert ongeveer evenveel 
om de waardevolle materialen te recu-

pereren. Andere verenigingen die hun 
onderdak krijgen in de Ecopool zullen 
voedingsolie recycleren, bouwafval ver-
kopen voor hergebruik of inktpatronen 
hervullen, etc. Er is ook plaats voor een 

nieuwe kringwinkel, ‘Ressourcerie’, die 
focust op grotere objecten. Net Brussel 
zal instaan voor de inzameling. 

Samen creëren de verenigingen 40 tot 
66 jobs. De stedelijke industrie van de 
toekomst, gebaseerd op onze eigen 
grondstof : afval. Net Brussel heeft van-
daag pas een milieuvergunning aan-
gevraagd. Rijkelijk laat, want eigenlijk 
moest de Ecopool al jaren actief zijn.

Breng het gewoon !
Het project Ecopool mag dan interes-
sant zijn als pilootproject, het is een re-
latief kleine stap vooruit. Een blik op de 
Waalse en Vlaamse selectieve inzame-
ling en je weet meteen wat hun sterkte 
is : zij halen jaarlijks elk ongeveer 250 kg 
per inwoner op via containerparken. 
Selectief dus. Bij ons is dat maar 30 kg 
per hoofd. Dat is dramatisch weinig, 
want dat wil zeggen dat een heel groot 
deel van die overige 220 kg bij ons ge-
woon verbrand wordt. 

Een tweede reden om zwaar in te zetten 
op containerparken, zijn onze centen. 
Huis-aan-huis-ophaling, met vrachtwa-
gens, is duurder dan het beheer van een 
containerpark. In Vlaanderen en Wal-
lonië hebben ze dat al lang begrepen. 
Veel Vlaamse intercommunales komen 
maar om de 2 weken het restafval ha-
len. Hier in Brussel vinden wij het niet 
meer dan normaal twee keer per week 
onze witte zak kwijt te kunnen aan 
onze voordeur.

En daarmee is het plaatje nog niet volle-
dig. Vlamingen en Walen krijgen op hun 
containerpark wel een goede dienstver-
lening. Wie bijvoorbeeld enkele asbest 
golfplaten verwijdert in Brussel, weet 

afval het afval(stoffen)plan van Brussel Halfweg maar nog niet (veel) opgeschoten

Samen creëren de verenigingen die in Ecopool onderdak krijgen 40 tot 66 jobs. De stedelijke 
industrie van de toekomst, gebaseerd op onze eigen grondstof : afval. © hergebruik_ressources

Waarom regionaliseert de 

regering de gemeentelijke 

containerparken niet ? Dan 

stelt ze in één klap 4 tot 

7 parken open voor alle 

Brusselaars.
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Halfweg maar nog niet (veel) opgeschoten

van mee spreken. Die kan alleen naar 
dure privéfirma's.

De regering weet dat, en heeft dat ook in 
zijn afvalstoffenplan opgenomen. Twee 
extra containerparken ! En een oplos-
sing voor asbest. Maar wanneer ? Van-
daag zou men eindelijk zicht hebben op 
een eerste locatie voor een bijkomend 
park. Ons ongeduld groeit. Waarom re-
gionaliseert de regering de gemeente-
lijke containerparken niet ? Dan stelt ze 
in één klap 4 tot 7 parken open voor alle 
Brusselaars (naargelang je de kleintjes 
meetelt of niet). 

Verbrand eens een komkommer
Naast de containerparken is er nog een 
tweede groot verschil tussen de drie Ge-
westen. Wij verbranden nog altijd ons 
keukenafval. Da's een enorme hoop. 
Volgens een studie van Leefmilieu Brus-
sel bestaat bijna 40 % van onze witte zak 
uit organisch materiaal. Tomaten en sla 
branden nochtans niet en leveren dus 
ook geen energie voor elektriciteitsop-
wekking. Het zou veel beter zijn alle or-
ganisch afval te sorteren en anders te 
verwerken.

Gelukkig voorziet het afvalstoffenplan 
de bouw van een biomethanisatie- of 
vergistingsinstallatie die ons organisch 
afval moet omzetten in compost en me-
thaangas. Dat gas zal energie leveren, 
meer dan bij verbranding. Alleen is het 
nog altijd niet zeker dat deze installatie 
ook zal dienen voor de grote berg keu-
kenafval. De staatssecretaris heeft in het 
parlement wel toegegeven dat selectieve 
ophaling van keukenafval op termijn 
nodig is om de vergisting goed te laten 

draaien (februari 2011), maar scheen te 
willen starten op een lagere capaciteit, 
met alleen maar tuinafval en resten 
van de vroegmarkt. Dat is absurd, want 
tuinafval is erg houtig en levert daardoor 
minder gas. Bovendien ligt de installatie 
dan zo goed als stil in de winter. 

Misschien is het nog niet zo slecht dat 
de vergistingsinstallatie al twee jaar 
vertraging opgelopen heeft. Nu kunnen 

we hopen dat de nieuwe staatssecreta-
ris het licht meteen ziet en direct voluit 
gaat voor keukenafval.

Jobs om de jobs
Het verdict is hard : ons beleid is geld-
verslindend, jaagt onnodig veel vuil-
niswagens de straat op en dat leidt 
allemaal niet tot betere resultaten. In 
vergelijking met onze buren krijgen 
wij niet meer maar minder selectieve 
inzameling en een slechtere dienstver-
lening. OK, Net Brussel zorgt voor jobs 
voor laaggeschoolden – dat wel. Maar 
jobs om de jobs kunnen niet de bedoe-
ling zijn. En OK, de sorteerverplichting 
en de communicatie daar rond hebben 
vooruitgang gebracht. Maar dat is niet 
voldoende. Het roer moet echt omge-
gooid worden. Nog afgezien van de 
budgettaire consequenties, is het voor 

ons onduidelijk hoe we de resultaten 
van onze buren ooit kunnen evenaren 
zonder extra containerparken, meer 
hergebruik én vergisting van keuken-
afval.

Hoop ?
Eén maatregel die het Gewest geno-
men heeft, doet hopen op beterschap : 
de taks op afvalverbranding. In de toe-
komst zal Net Brussel financieel ge-

straft worden als ze de doelstellingen 
niet haalt op vlak van selectieve inza-
meling. Wij horen uit goede bron dat 
Net Brussel daardoor wakker geschoten 
is. Ze vrágen nu zelfs om de betalende 
huisvuilzak, om onze sorteerprestaties 
een serieuze lift te geven.

Piet Van Meerbeek

FR   À mi-chemin  
mais guère plus avancé

L’évaluation à mi-parcours du Plan 
déchets régional élude soigneusement 
ses failles : l’Ecopôle a pris du retard, 
la biométhanisation et les nouvelles 
déchetteries sont encore loin de voir le 
jour. Notre politique en la matière est 
coûteuse et peu efficace. Le Bral dit clai-
rement qu’il faut tout revoir.

afval het afval(stoffen)plan van Brussel

Verspilling is de ‘mid-
dlename’ van onze 
maatschappij. Zeker 
in Brussel waar je 
nauwelijks bij een 
containerpark terecht 
kan. © gac / m for 
matthijs 

Volgens een studie bestaat bijna 40 % van onze witte zak uit 

organisch materiaal. Tomaten en sla branden nochtans niet en 

leveren dus ook geen energie voor elektriciteitsopwekking.
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ruimtelijke ordening > shoppingcentra

De ontwikkeling van de Heizel was 
één van de redenen om het Geweste-
lijk Bestemmingsplan (GBP) uit 2002 
te wijzigen. Deze wijziging voorziet 
namelijk een stevige vereenvoudiging 
van de procedure om er de nodige ver-
gunningen af te leveren. Uplace – dat 
andere shoppingmonster aan de Ring 
rond Brussel – aast namelijk op de-
zelfde investeerders. Snel kunnen ver-
gunnen is dan ook een must in deze 
concurrentieslag. 

En nu zijn er dus de twee hogerge-
noemde aanbestedingen. Om ze goed 
te begrijpen, gingen we te rade bij het 
Vlaamse Kenniscentrum Publiek-Pri-
vate Samenwerkingen (PPS). De Vlaam-
se regering richtte dit kenniscentrum 
al op in 2002 om de Vlaamse overheid 
te adviseren, inspireren en ondersteu-

nen inzake PPS-beleid. Iets wat Brussel 
zeker ook kan gebruiken.

Kleine vijver
Investeerders konden tot 17 september 
antwoorden op de lijvige aanbestedin-
gen. De aard van de aanbestedingen is 
op zichzelf al een behoorlijke selectie. 
Zo dienden de investeerders aan vol-
gend criterium te voldoen : al een win-
kelcentrum van minstens 50.000 m² 
gebouwd, gecommercialiseerd en geëx-
ploiteerd hebben in Europa tussen 2003 
en 2009. En samen een eigen vermogen 
van minstens 1 miljard euro en eigen 
vastgoedbeleggingen en eigendommen 
van minstens 2 miljard euro bezitten. 

Om maar te zeggen : het gaat hier om 
kolossale bedragen waar een gemiddel-
de Belgische investeerder alleen maar 

van kan dromen. De vijver van waar-
uit kan gevist worden, is dan ook niet 
groot. En de concurrentie aast natuur-
lijk op dezelfde vette vissen. 

Door de knieën ?
De gunningsprocedure verloopt vol-
gens de zogeheten concurrentiedialoog. 
Dat betekent dat de Stad Brussel – de 
opdrachtgever en aanbesteder – met de 
drie kandidaten voor het shoppingcen-
ter ‘in dialoog gaat’. Beide partijen gaan 
dus overleggen hoe ze tot een voor elk 
van de twee partijen aanvaardbare of-
ferte kunnen komen. 

“Met deze manier van werken is ove-
rigens niet verkeerds. Dit is wetge-
ving overheidsopdrachten” stelt het 
Kenniscentrum ons gerust. Wel zeer 
jammer is dat wij, als burgers, die 
gesprekken niet kunnen meevolgen 
en dus niet weten op basis van welke 
criteria de kandidaat zal geselecteerd 
worden. 

Hoe gaat Brussel die onderhande-
lingen voeren ? Ging ze nu al door de 
knieën voor een eerste voorzichtige 
‘ja’ van een superpromotor ? Of stelt 
ze toch harde eisen en concrete rand-
voorwaarden ? Met deze procedure is 
het koffiedik kijken.

Risico’s
Vergelijken we even met Uplace, een 
project met een gelijkaardige opzet 
waar voor een investeerder ook enorm 
veel risico’s aan verbonden zijn. Het 
feit dat Uplace al de nodige vergun-
ningen binnenhaalde, betekent niet dat 
het project ook commercieel leefbaar 
zal zijn. Wat als de markt tegenwerkt ? 
Wie zal de exploitatierisico’s betalen ? 
Wanneer komen de mobiliteitsinveste-
ringen van de overheid ? Enzovoort. Die 
risico’s komen volledig op de rekening 
van de investeerder. 

Investeren in NEO (de officiële naam 
van de ontwikkeling van de Heizel) 
is natuurlijk ook niet zonder risico 
maar toch ligt het daar anders. Daar 
is de overheid de opdrachtgever. En 

Begin mei 2012 keurde de (toenmalige) gemeenteraad van de Stad Brus-

sel twee openbare aanbestedingsprocedures goed voor de ontwikke-

ling van de Heizel. Eén voor de ontwikkeling van een congrescentrum 

en een hotel en één voor een nieuw shoppingcenter van 72.000 m², 

500 nieuwe woningen en 20.000 m² kantoren. Zeven consortia stelden 

zich kandidaat voor de tweede aanbesteding, drie werden weerhou-

den. Zij hebben nu een jaar om hun ontwerp in te dienen.

De Heizel aanbesteed 

10 ALERT nr 380 – jan/feb 2013 BRAL

De belangrijkste reden waarom de Stad Brussel snel wil gaan met het shoppingcenter is gekend : 
Uplace. Dit najaar nog prominent aanwezig en op zoek naar investeerders op de retailbeurs MAPIC  

in Cannes. © Uplace



Stelt de Stad harde eisen of is ze ter wille 
van de snelheid al op de knieën gegaan 
voor een eerste voorzichtige ‘ja’ van een 

superpromotor ? © De Tijd

ruimtelijke ordening shoppingcentraDe Heizel aanbesteed 

die heeft er alle belang bij dat het pro-
ject ook op lange termijn ‘werkt’. Maar 
voor een investeerder is de overheid 
ook een stuk onberekenbaarder. Elke 
zes jaar wisselende machtsverhoudin-
gen, andere visies, etc.... Alle risico’s 
die aan het project verbonden zijn, zal 
de investeerder dus naar de Stad pro-
beren door te schuiven. 

Goed omringd is half gewonnen
Het zal er voor de Stad Brussel dus op 
aan komen zich te laten omringen door 
zeer gespecialiseerde consultants. Dat 
kost handenvol geld. Toch is het beter 
vandaag te investeren in een goed pro-
ject dan later een schuldenput te dem-
pen na een mislukt project. Een slecht 
onderhandelde PPS kan de overheid (en 
dus ons) zuur opbreken. 

Maar wij zien een nog betere optie : we 
hopen dat de Stad vanzelf tot de con-
clusie komt dat geen enkele financiële 
constructie rond een nieuw shopping-

center gunstig genoeg is om die effec-
tief te ontwikkelen. 

Het is nog niet te laat om het project af 
te blazen. Dat kan nog altijd in het ka-
der van de geplande (en te snelle) wij-
zigingen van het Gewestelijk Bestem-
mingsplan. Volgens BRAL – en met 
ons de bijna voltallige Gewestelijke 

Ontwikkelingscommissie (GOC-CRD) 
– hoeft dat helemaal niet gewijzigd 
te worden voor de herontwikkeling 
van de Heizel. Alleen als Brussel een 
voor ons ongeoorloofd hoog aantal m² 
shopping wil, moet het GBP worden 
aangepast. 

BBP olé
Nu al kan Brussel de Heizel ontwik-
kelen tot een gemengde site met col-
lectieve voorzieningen, woningen, een 
congrescentrum én handel. Een betere 
structurering van de site en een verbe-
terde interne en externe bereikbaarheid 
– het opzet van NEO – kan ook binnen 

de huidige bestemming ge-
realiseerd 

worden. Dat is trouwens ook de rode 
draad doorheen het advies van de GOC. 
Dé manier om deze site te plannen is 
via een globale vergunningsaanvraag, 
en dus via een Bijzonder Bestemmings-
plan (BBP). Dat Stad heeft een weg geko-
zen zonder BBP waardoor de deur open 
staat voor een versnipperde aanpak. En 
dat is ten zeerste te betreuren. 

Joost Vandenbroele

FR  Le Heysel adjugé 
Début mai 2012, le Conseil commu-
nal de Bruxelles-Ville a approuvé deux 
procédures de passation de marchés 
publics pour le développement d’un 
centre de congrès, d’un hôtel, d’un nou-
veau centre commercial, de nouveaux 
logements et bureaux sur le plateau du 
Heysel. Depuis lors, sept consortiums 
se sont portés candidats. La concurren-
ce avec Uplace continue de plus belle. 
Nous guettons surtout les accords que 
la Ville négocie actuellement avec les 
promoteurs privés les plus intéressants 
à ses yeux. Qui se protège le mieux 
contre les risques liés à un tel dévelop-
pement ? Le Bral déplore l’abandon du 
projet d’élaboration d’un PRAS spéci-
fique pour cette zone.  
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We weten niet op basis van welke criteria de kandidaat zal 

geselecteerd worden. De investeerder zal alle risico’s proberen 

door te schuiven naar de Stad.



interview > Brussel Natuur over het Brussels Natuurplan

Mario : “Wij zijn een koepel van een 
25-tal verenigingen en particulieren. 
Wat de verenigingen gaat dat over de 
Brusselse afdelingen van Natuurpunt 
en Natagora tot de echt gebiedsspeci-
fieke verenigingen zoals de CEBE, dat 
vooral gekend is van hun werk rond ’t 
Moeraske in Evere, of CCN Vogelzang in 
Anderlecht. Als koepel ondersteunen 
we hen waar mogelijk en proberen we 
samen te wegen op het beleid. L’union 
fait la force !”

Koepel én ledenvereniging :  
wringt dat soms niet ?
Elisabeth : “Er is geen concurrentie, als je 
dat bedoelt. We bezetten een specifieke 

niche. We helpen vooral die individuen 
die (nog) geen beroep kunnen doen op 
andere natuurverenigingen. Zij kunnen 
dan gebruik maken van ons uitgebreid 
netwerk en expertise. We vervolledigen 
dus het bestaande aanbod. 

Er is meestal ook een heel specifieke 
reden waarom mensen hulp zoeken bij 
ons. Zo ondersteunden we bijvoorbeeld 
de juridische strijd voor het bekomen 
van ecoducten bij de aanleg van het 
GEN (Gewestelijk Expresnet) in Brussel.” 

Mario : “We zijn echte strijders. We la-
ten niet makkelijk los. Het feit dat we 
geheel onafhankelijk zijn helpt daar 
zeker bij.”

Waarvoor strijden jullie dan ?
Mario : “De natuur bewaren waar het 
kan. We zijn echter geen groene ayatol-
lahs en begrijpen dat we niet altijd al-
les kunnen bewaren. Maar als er groene 

gebieden worden aangesneden, dient er 
ook in die nieuwe ontwikkeling kwali-
teitsvol groen te worden voorzien. Hoe 
dan ook moet er voorzichtig worden 
omgesprongen met het groen dat ons 
rest. Daarnaast pleiten we ook voor 
meer groen in het bestaande stads-
weefsel. We staan dan ook volledig ach-
ter jullie project rond het Anspachpark. 
We merken trouwens dat de kennis van 
ecologie en biodiversiteit bij veel plan-
ners en architecten nog in de kinder-
schoenen staat. Een werkpunt !”

Is het dan zo slecht gesteld  
met de natuur in Brussel ?
Elisabeth : “Men zegt altijd dat Brussel 
zeer groen is, maar de realiteit is dat er 
steeds meer, en vaak ondoordacht, aan 
dat groen wordt geknabbeld. Het grote 
probleem is dan ook de versnippering. 
Het groene en blauwe netwerk realise-
ren en vrijwaren is voor ons dan ook 
zeer belangrijk. We volgen heel aan-
dachtig wat er allemaal gepland wordt 
op de laatste braakliggende terreinen. 
Want dat zijn de terreinen die vaak van 
groot ecologisch belang zijn.”

Bruxelles Nature :  
vrank, vrij en immer strijdlustig 

En dat al 25 jaar lang ! Ondanks deze respectabele leeftijd is Brussel 

Natuur/Bruxelles Nature een buitenbeentje onder de natuurvereni-

gingen. Brussel Natuur is geen Brusselse afdeling van een bekend 

merk natuurbeschermers. Het is ook geen lokaal verankerde vereni-

ging. Maar wat dan wel ? James, een interview ! Met voorzitter Mario 

Ninanne en secretaris Elisabeth Fauville please !

Plaats voor natuur in het beton
Als je alle beleidsplannen van het Gewest Brussel bij elkaar voegt, krijg je al een indrukwek-

kende falanx. Volgend jaar komt daar nog het natuurplan bij. Dat plan moet de prioritaire acties 
rond natuur en biodiversiteit vastleggen voor de komende vijf jaar, ook in de wijken die nu nog 
weinig groen bevatten.
Er is een ontwerptekst klaar die in het voorjaar goedgekeurd wordt door de regering. Hopelijk 
toch. Want deze tekst is sterk gedragen. Ongeveer iedereen die van ver of dichtbij te maken 
heeft met groene ruimten mag mee vergaderen. Het overleg is vooral een collectieve zoektocht 
geworden naar innovatieve instrumenten, onder meer naar juridische of planologische garanties 
voor de ontwikkeling of het behoud van groen in dichte wijken, op straat, op gebouwen, in binnen-
gebieden... Dit past in het concept van multifunctionaliteit in ruimtelijke planning. De claims op de 
ruimte zijn te groot geworden om nog te aanvaarden dat percelen één enkele functie krijgen via 
een Gewestelijk Bestemmingsplan (GBP) of PRAS. In de toekomst zullen terreinen of openbare 
ruimtes in de stad steeds meer moeten beantwoorden aan meerdere noden. Zo kan een straat 
dienen voor verplaatsing maar ook voor ontmoeting, recreatie en... biodiversiteit. Idem voor 
een administratieve zone of een sportterrein. Zeker plekken die liggen op het Groen Netwerk 
zouden extra verplichtingen mee krijgen. Voorlopig bevat dit ontwerpplan nog vooral princi-
pes en voornemens die nog omgezet moeten worden in praktijk.

“Wij zijn geen groene 

ayatollahs en begrijpen dat 

we niet alle groen kunnen 

bewaren.”
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Bruxelles Nature : vrank, vrij en immer strijdlustig

Welke middelen zetten jullie in ?
Mario : “Eerst en vooral willen we sensi-
biliseren. Zo organiseerden we al meer 
dan twintig jaar geleden een colloqui-
um over de vos in de stad. Meer recent 
werkten we mee aan het colloquium 
‘Bomen in de stad’. Verder organiseren 
we ook wandelingen en publiceren we 
brochures. Die wandelingen doen we 
vaak samen met één van de onze leden.

Daarnaast zijn we waakzaam voor 
mogelijke bedreigingen. We volgen dus 
heel aandachtig de openbare onderzoe-
ken. We kunnen snel beslissen een dos-
sier op te volgen, een bezwaarschrift 
schrijven én ons netwerk mobiliseren.”

Elisabeth : “We zijn ook niet vies van de 
echt grote dossiers genre het Duurzaam 
Gewestelijk Ontwikkelingsplan (D-GE-
WOP) of het Demografisch Gewestelijk 
Bestemmingsplan (D-GBP). Taaie dos-
siers, maar daar moeten we wel bij zijn. 
In die plannen zitten de toekomstige 
kansen én gevaren voor de Brusselse 
natuur. Wanneer het echt nodig is, zijn 
we er niet vies van de juridische kaart 
te trekken.”

Over ‘grote dossiers’ gesproken : 
de minister heeft zopas met veel 
participatievergaderingen een 
natuurplan ontworpen, om de natuur 
in de stad te beschermen en verder 

te ontwikkelen. Wat denken jullie 
daarvan ?

Mario : “Het is misschien nog te vroeg 
om dat nu al te zeggen, maar op het 
eerste gezicht ziet het er goed uit. Het 
document moet wel nog worden goed-
gekeurd en een vertaling krijgen in het 

D-GewOP, wat hét toekomstplan voor 
Brussel moet worden. Het is de vol-
gende regering die dit plan gaat moeten 
uitvoeren. En er is natuurlijk geen ga-
rantie dat die op dezelfde golflengte zal 
zitten, noch dat ze het geld op tafel wil 
leggen om het Natuurplan ook op het 
terrein te realiseren.”

Hebben jullie de indruk te kunnen 
wegen op het beleid ?
Mario : “Toch wel, meer en meer zelfs. 
Dat blijkt uit het feit dat er meer dan 
vroeger naar onze mening gevraagd 
wordt. Zoals in het geval van het na-
tuurplan. De publicatie van ons me-

morandum naar aanleiding van de 
verkiezingen gaf die erkenning van 
hogerhand zeker een duwtje in de rug. 
Je mag echter zeker het belang van het 
verdrag van Aarhus (dit regelt o.a. de 
inspraak bij besluitvorming, nvdr) niet 
onderschatten.”

Een laatste wenk voor de lezer ?
Elisabeth : “Iédereen kan werk maken 
van meer natuur in de stad. Zelfs op de 
vijfde verdieping van een gebouw kan je 
met een specifieke nestkast wilde bijen 
aantrekken. En als je een tuin hebt : laat 
a.u.b. ergens enkele brandnetels staan. 
Je zal beloond worden met prachtige 
vlinders. En zo kunnen we nog lang 
doorgaan. Elke stap(je) helpt !”

Steyn Van Assche 
Piet Van Meerbeek

www.bruxellesnature.be

interview Brussel Natuur over het Brussels Natuurplan

Wanneer er nieuwe gebieden worden aangesneden, is het belangrijk om er aan te denken ook 
kwaliteitsvol groen te voorzien. Hier de Josaphat-site in Schaarbeek, waar de gemeente  

wilde plannen mee heeft. © BRAL

“Men zegt dat Brussel zeer groen is,  

maar de realiteit is ook dat er steeds meer, en vaak 

ondoordacht, aan dat groen wordt geknabbeld.”
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Nu de heraanleg van de centrale la-
nen er zit aan te komen zouden we, de 
Sint-Goriks- en Dansaertwijk indachtig 
en met enig gevoel voor drama, de ver-
huisdozen en archiefkisten al kunnen 
klaarzetten. Want dit hebben we eerder 
gelezen en gezien. We zouden het uiter-
aard een goede evolutie vinden als er 
een hoek van de nog steeds zo tegen-
woordige croissant pauvre afgeknabbeld 
wordt. De heraanleg van de centrale 
lanen – cruciale publieke ruimte in de 
binnenstad – kan daar de start van bete-
kenen. Maar hoe zal dit proces verlopen 

en wat wordt de bredere impact van de 
nieuwe lanen op de centrumwijken ?

Wat leeft er bij de bewoners ?
Aan de eerste reacties te horen zijn er 
alleszins wel buurtbewoners te vinden 
voor een opwaardering van de lanen. In 
onze buurtbevraging begin 2012 kwa-
men meer groen en een betere open-
bare ruimte al uit de bus als prioritair 
aan te pakken, naast huisvesting, net-
heid en veiligheid. Deze verzuchtingen 
van de bewoners hebben we gebundeld 
in een Prioriteitennota Anneessens 

waarmee op sectorniveau met Samen-
levingsopbouw Brussel de beleidsma-
kers in Brussel-Stad proberen te inspi-
reren tot een beter sociaal bijgestuurd 
lokaal beleid.

Parc Anspach ? C’est où ça ?
In de Anspachpark-discussie – voor zo-
ver er al één is in de buurt – zijn tot nu 
toe niet echt NIMBY-reacties te horen. 
Integendeel, we hoorden al concrete 
voorstellen en mensen stellen ongeacht 
hun voorkennis soms terecht enkele 
premissen in vraag. Maar wat meteen 
opvalt is dat de meesten überhaupt nog 
nooit gehoord hebben van de toekomst-
plannen, noch die van de Stad, noch de 
ideeën die broeien in het middenveld. 

Ook mobiliteit is een bezorgdheid van 
de bewoners die hinder ondervinden 
van het grotendeels doorgaand verkeer. 
Alleen lopen de suggesties om eraan 
te verhelpen wel uiteen. Ook is men 
het eens over de nood aan een beter 

Het zou niet de eerste keer zijn dat vzw de Buurtwinkel haar werk-

terrein verlaat. Door gentrificatie-processen was eind jaren ’90 de Bij-

standswijk, waar de Buurtwinkel toen werkzaam was, zodanig veran-

derd dat de geïntegreerde wijkwerking verhuisde naar Anneessens. 

Hier zijn we nu actief met een onthaal- en infopunt, we zijn een vereni-

ging waar armen het woord nemen, we hebben een klusdienst en een 

opbouwwerkteam leefbaarheid. Er is dus wel een link te leggen met de 

Anspachpark-wedstrijd van BRAL. 

Anspachpark
Een eerste blik op de Anneessenswijk
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aangelegde publieke ruimte. Maar bij 
de inrichting ervan blijken concepten 
als autoloosheid of -luwheid toch nog 
niet algemeen gedragen. Sommigen 
geven daar ook de kost van het open-
baar vervoer aan als reden aan voor 
autogebruik. Daarnaast weerklinkt ook 
dat behalve op de lanen ook nog elders 
in de Vijfhoek enkele kleine hoogwaar-
dige verblijfsruimtes aangelegd kunnen 
worden.

Terre d’accueil et transit 
Instromen uit het buitenland hebben 
de samenstelling van de ‘transitwijk’ 
Anneessens continu veranderd. Die 
nieuwkomers waren doorgaans socio-
economisch zwakkeren die op de laag-
ste segmenten van de huurmarkt af 
kwamen. De uitverhuizers waren dege-
nen die zich financieel verbeterd had-
den – zo bekeken was het een proces 
van constante de-gentrificatie.
Ondanks enkele wijkcontracten en be-
ginnende ‘verlofting’ (bv. Zennestraat) 
zijn de socio-economische krachtlij-
nen van de wijk niet wezenlijk veran-
derd, waardoor na de heraanleg enkele 
aspecten van het tegengestelde, klas-
sieke gentrificatie-scenario te voorspel-
len vallen : heropwaardering buurt, dus 
instroom middenklasse, dus hogere 
huurprijzen, duurdere producten en 
diensten, dus sociale verdringing. 

Gentrificatie Light ?
Ondanks dat risico willen we Bernardo 
Secchi, de voorzitter van de Anspach-
park-jury, wel volgen inde redenering 
dat een ‘lichte gentrificatie’ heilzaam 
kan blijken om enkele uitdagingen in 
de wijk (en de stadskas) sneller of be-
ter te kunnen oplossen, maar dan met 
begeleidende maatregelen om de ver-
dringingsprocessen in te dijken. Zoals 
bijvoorbeeld minima aan te ontwikke-
len of renoveren sociale huisvesting, of 
huursubsidie. 

Bij een andere suggestie van Secchi, nl. 
de bouw van sociale woningen in an-
dere gemeenten als compensatiemaat-
regel, willen we wel vermelden dat er in 
de Anneessenswijk ondanks het aan-

deel woningen in publiek beheer, er niet 
zo veel sociale woningen stricto sensu 
voorhanden zijn (zie afbeelding). 

Er wordt vanuit de buurt (middenveld 
en bewoners) al ettelijke jaren bij de 

Stad Brussel gepleit voor meer wonin-
gen met een echt sociaal karakter (toe-
gankelijk voor lage inkomens) en voor 
een grondige opwaardering van het be-
staande bestand, vooral de twee sites 

van de Brusselse Haard dan (in de Pot-
tenbakkersstraat en in de Gierstraat).

Vooruitblik
Er is niet alleen nog werk om de huidige 
stand van zaken te communiceren naar 
vele Brusselaars, de bewoners van het 
centrum moeten als ervaringsdeskun-
digen bij uitstek vooral een ruime en 
ernstige invloed krijgen in het ontwik-
kelingsproces van de heraanleg. Aan 
dat debat (informeren, bevragen, ver-
zamelen van suggesties, beleidsbeïn-
vloeding) willen enkele lokale partners 
waaronder de Buurtwinkel meewerken. 
We plannen voor 2013 al gezamenlijke 
trajecten en acties in Anneessens en de 
Zennewijk, vanuit een samenwerkings-
verband onder de noemer van ‘Werk-
groep Groene en Openbare Ruimten’.

Eric Reyntjens, Opbouwwerker  
Samenlevingsopbouw Brussel

vzw de Buurtwinkel

http ://buurtwinkel.wordpress.com  
www.quartiersenne.be  
www.anspachpark.be  
www.parcanspach.be

Er is niet alleen nog werk om de huidige stand van zaken 

rond het Anspachpark te communiceren, de bewoners van 

het centrum moeten als ervaringsdeskundigen ruime invloed 

krijgen in het hele ontwikkelingsproces van de heraanleg.

Anneessenswijk (wijkmonitoring)

Sociale woningen
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In de Anneessenswijk zijn er veel minder 
sociale woningen dan wel eens gedacht 
wordt. 

Bral is de enige Nederlandstalige vereniging in Brussel die zich professioneel bezig-
houdt met zowel stedenbouw, mobiliteit als leefmilieu. Dat betekent uiteraard niet 
dat wij geen partners hebben waar we intensief mee van gedachten wisselen en 
waar wij van leren. Vaak hebben zij expertise waar wij inspiratie uit putten. Daar-
om geven we hen een plaats in onze Alert. Ze mogen van ons zeggen waar het voor 
hen op staat, wat voor hen het heetste Brusselse hangijzer is, waar ze van wakker 
liggen. Als dit in de lijn ligt van wat wij denken, zo veel te beter. Als we niet over-
eenkomen, geen probleem. Deze keer laten we De Buurtwinkel, met een sterke 
verankering in de Anneessenswijk, reageren op onze Anspachpark-wedstrijd en 
ons pleidooi om de centrale lanen te vergroenen.

http://buurtwinkel.wordpress.com
http://www.quartiersenne.be
http://www.anspachpark.be
http://www.parcanspach.be


Veel mensen hebben uitgekeken naar 
hun nieuwe schepencollege. Maar één 
college trekt de aandacht van heel het 
gewest. En één dossier staat extra in de 
kijker : Stad Brussel en haar centrale la-
nen. Wat gaat er uiteindelijk gebeuren 
met Anspach, Beurs en Fontainas, de 
Brouckère... ? Een as die nu werkt als 
een magneet voor auto's uit heel het Ge-
west maar die in de toekomst symbool 
kan worden voor een nieuwe publieke 
ruimte in Brussel. Een ruimte waarbij 
mensen opnieuw centraal staan.

Toen het akkoord van het kersverse col-
lege bekend raakte, steigerden heel wat 
Brusselaars. Want kijk : van de droom 
van een autoluwe laan of zelfs een park 

bleef niet veel meer over. Ook het voor-
nemen van het vorige college, om een 
voetgangerszone van de Brouckère tot 
Plattesteen aan te leggen, sneuvelde. 
Alleen het stuk van Beurs tot Ververs-
traat wordt autovrij. Ocharme 200 me-
ter ! Ja, daarmee valt het doorgaand ver-
keer gelukkig weg. Een stap vooruit die 
een jaar of 8 geleden nog niet denkbaar 
was maar die nu eerder bitter smaakt, 
was de teneur van veel reacties.

Maar the proof of the pudding is in the 
eating. Zeker hier. Want de grens tus-
sen wel en niet autovrij is flou. Zelfs 
in autovrije zones moet plaats blijven 
voor hulpdiensten en leveringen. En 
niet-autovrije stukken kunnen heel 
autoluw worden, met weinig asfalt 
en weinig verkeer. Alles hangt af van 
aanleg, verbodsbepalingen en parkeer-
mogelijkheden.

En een akkoord is natuurlijk geen ont-
werp. Deze tekst geeft geen uitsluitsel ; 
hoogstens enkele principes. De laan 
wordt heraangelegd als 'overheersend 
voetgangersruimte', in een 'stad waar 
de voetganger koning is'. Het STOP-
principe staat vermeld en er zou een 
lussenplan komen ; je zal met de auto 

moeten uitkiezen langs welke poort 
je de Vijfhoek binnen rijdt. De as  
Lakensestraat-Arteveldestraat wordt 
ook aangepakt om handel, cultuur en 
openbaar vervoer te verbeteren en er 
is sprake van een minibus. Allemaal te-
kenen van een doorgedreven autoluwe 
aanpak.

Verder gaat de Stad systematisch bo-
men en ander groen aanplanten bij 
heraanleg van straten, misschien zelfs 
fruitbomen. En er komen – haha – ‘pick-
nickzones’.

Maar er zijn ook wolken aan de hemel. 
We lezen iets geheimzinnigs over 'de 
doorstroming van het autoverkeer in de 
Vijfhoek'. We weten niet hoeveel plaats 
er vrij komt voor wandelaars, fietsers, 
groen... We lezen bijvoorbeeld niet of 
Lemonnier, Anspach, Adolphe Max... 

éénrichting worden. We lezen niks spe-
cifieks over vergroening van Anspach. 

Het is ook niet duidelijk wat de intenties 
zijn over het aantal parkeerplaatsen op 
de weg. En we horen dat men bezoekers 
tot in het centrum naar parkings wil 
leiden en het ‘verlies’ aan rijvakken el-

ders in de Vijfhoek wil compenseren. Zo 
komt er geen ommekeer want dan blijft 
men verkeer aanzuigen.En we merken 
dat het college de bezoekers snel naar 
een parking wil leiden. Lijkt logisch, 
maar heeft negatieve effecten, want zo 
blijf je verkeer aanzuigen. 

Voor ons is er één conclusie : we moe-
ten blijven hameren op het belang van 
een plan dat zoveel mogelijk plaats te-
ruggeeft aan bewoners en aan groen. 
En dat auto's zo veel mogelijk uit het 
centrum houdt. Met dit akkoord kan de 
Stad nog alle kanten uit. Alert blijven is 
de boodschap !

Sarah Hollander,
voorzitster Bral

The proof of the Anspach 
is in the eating 

De winnaars van onze oproep ‘Parc 
Anspach Park’ tonen dat een heraanleg heel 
rap kan gaan. Maar het akkoord maakt niet 
duidelijk hoe groot de politieke wil is. Alert 
blijven is de boodschap.© 1V4M2A


