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f e d e r a t i e  v o o r  a c t i e v e  b X l a a r s

Gelukkig zijn er veel eenvoudigere middelen om de 
klimaatopwarming tegen te gaan. 

de klimaatuitdaging, Europa  
en het Brussels Gewest

20-20-20 in 2020
Europa bepaalt dat we met z’n allen tegen 
2020 20 % minder broeikasgassen moeten 
uitstoten en 20 % minder energie moeten 
verbruiken. Die twee zijn gelinkt. Wie minder 
(fossiele) energie verbruikt, stoot minder 
broeikasgassen uit, en pakt dus de opwar
ming aan. De energie die we nog gebruiken, 
komt het best zo veel mogelijk uit hernieuw-
bare bronnen. Vandaar de derde ‘20’ : 20 % 
van de energie moet in 2020 afkomstig zijn 

van bijvoorbeeld de zon of de wind. Met die 
algemene doelstelling in het achterhoofd 
krijgt elk land aparte streefcijfers opgeplakt. 
In België krijgt elk gewest een apart streef
cijfer. We bekijken waar en hoe Brussel zijn 
steentje kan bijdragen.

energieprofiel van Brussel
Het is nuttig om eerst te kijken naar het zeer 
specifieke energieverbruik in Brussel (zie 
bijstaande grafiek). De industrie verbruikt 

De klimaattop in Kopenhagen was een slag in het water. Enkele leuke zoethou-
ders moeten het gebrek aan een wereldwijd kader compenseren. Gelukkig wacht 
Europa niet op de wereld en schept ze alvast zelf een kader voor al haar lidstaten. 
Wat kan/moet Brussel doen om de Europese doelstellingen te halen ?

bXl in de wereld

lucht !

De luchtkwaliteit in het Brussels 
gewest stagneert sinds enkele 
jaren. Ook het afgelopen jaar 
haalden 4 van de 6 Brusselse 
meetstations de Europese norm 
voor fijn stof niet. De Europese 
Commissie startte al een pro
cedure die kan leiden tot hoge 
boetes. En met de invoering van 
een nieuwe norm voor stikstof
dioxide kregen we er op 1 januari 
2010 nog een kopzorg bij : hier 
scoren 6 van de 10 stations haast 
elk jaar te hoog.

Het ergste is dat Brussel geen 
enkel plan heeft om die situatie 
de komende jaren te veranderen. 
De eeuwige belofte van min 20 % 
autoverkeer zal niet voldoende 
zijn. Leefmilieu Brussel zegt dat 
we op drukke lanen 70 tot 80 % 
minder fijn stof moeten uitstoten 
om de Europese norm te halen. 
We zullen dus ambitieus moeten 
zijn en resoluut gaan voor 50 % 
minder autoverkeer. 

Het Gewest weet dat al een 
hele tijd maar schoot nog niet in 
actie. Deze nieuwe regering zal 
het moeten doen. Nog dit jaar 
moeten zij een nieuw Plan voor 
de Luchtkwaliteit maken omdat 
het vorige afloopt in 2010. En ze 
begint met haar Gewestelijk Plan 
voor Duurzame Ontwikkeling. 
Het ideale jaar dus om gedurfde 
keuzes te maken.

Sarah Hollander

Voorzitster Bral vzw 

Je vindt de resultaten van onze 
meetstations op www.ircel.be

www.ircel.be


slechts 3 % van de energie, terwijl de tertiaire 
sector goed is voor 32 % en huisvesting voor 
zelfs 40 %. Deze twee laatste kennen tussen 
1990 en 2007 bovendien een stijging van res
pectievelijk 14 % en 7 %. De transportsector 
staat in voor 24 % energieverbruik. Dit zijn 
belangrijke cijfers als we efficiënte actiemid
delen naar voor willen schuiven. 

huizen moet je isoleren
De woningensector is met zijn 40 % dus 
de grootste energieverbruiker in Brussel. 
Gelukkig valt dit verbruik vrij makkelijk in 
te tomen. Wanneer je er echt werk van maakt, 
dus overal goed isoleert, superisolerend glas 
steekt (inclusief goede profielen) en een 
performante ketel koopt, ligt 50 % energiebe
sparing binnen handbereik. Volgens een studie 
van de KULeuven en het gerenommeerde 
studiebureau 3E is dit alvast het economisch 
meest ideale scenario. Maar je kunt altijd ver
der gaan. Zonnecollectoren, warmtepompen, 
etc. zet de studie bij de ‘extra’s’, omdat de 
terugverdientijd daarvan te lang is, i.e. zonder 
subsidies. Met de huidige subsidieregeling 
zijn ze dat wel. 

tertiaire sector slorpt energie
De grootste energieslokop binnen de tertiaire 
sector is het uitgebreid arsenaal kantoren. 
Kantoren verbruiken enorm veel, zowel voor 
verwarming als voor koeling. Bij een warme 
zomer kan verkoeling, lees : airconditioning, 
soms zelfs meer kosten dan verwarming in 
de winter.

Kantoorgebouwen kunnen alvast véél 
efficiënter gebouwd en beheerd worden. Net 
zoals bij de woningmarkt ligt dé uitdaging bij 
de bestaande gebouwen. De projectoproep 
Voorbeeldgebouwen van Leefmilieu Brus
sel zorgde alvast voor hoopgevende cijfers. 
Dankzij dit project en de bijhorende subsidie 
werd een aantal bestaande kantoren zo aan
gepakt dat ze een energiewinst van 40 à 50 % 
realiseerde. 

Een andere energievreter binnen de tertiaire 
sector zijn ziekenhuizen. De temperatuur is 
er constant 23 à 24° en de vele installaties 
vereisen opnieuw de nodige koeling. Maar 
ook hier is met wat inspanning veel winst te 
boeken. De UCL kreeg in 2008 bijvoorbeeld 
een ‘ecodynamisch label’ omdat ze het ener
gieverbruik in haar ziekenhuizen met 22 % 
kon verminderen.

vervoer
Grote boosdoener is natuurlijk het veel te 
hoge autogebruik. Bovendien stoten auto’s 
naast broeikasgassen nog een hoop andere 
smeerlapperij uit. We schrijven het al in het 
edito : een halvering van het autoverbruik in 

Brussel dringt zich op. En dat kan enkel door 
een radicale herinrichting van de stad en een 
andere fiscaliteit.

De bedrijfsvervoerplannen missen alvast 
hun werking niet. Enkele maatregelen die 
carpoolen bevorderen zorgde voor 77 % meer 
carpoolers. Het invoeren van een fietsvergoe
ding zorgde dan weer voor een toename met 
meer dan 50 %.

Ook het openbaar vervoer doet inspan
ningen. Zo schakelde de MIVB over op 30 % 
groene stroom en rijdt lijn 2 via het ‘ecodrive 
principe’ (50km/u rijden in plaats van 72 km/u). 
Nu het tijdsverlies te verwaarlozen blijkt, 

bestudeert de MIVB de mogelijkheid om het 
principe uit te breiden naar andere lijnen. 

hernieuwbare energie
Tijd om stil te staan bij die andere doelstel
ling : 20 % hernieuwbare energie. Waar halen 
we die vandaan ? Vzw Apère, dé specialist van 
hernieuwbare energie in Brussel, berekende in 
2008 dat fotovoltaïsche zonnecellen kunnen 
instaan voor 10 % van onze elektriciteitscon
sumptie. We moeten hier dan wel al onze goed 
gelegen daken voor mobiliseren.

Andere potentiële hernieuwbare energiebron
nen zijn biomassa, warmtekrachtkoppeling 
(WKK) en windenergie. Het Brusselse regeer
akkoord 20092014 voorziet alvast de bouw 
van een biomethanisatieinstallatie. Die zou ons 
organisch afval omzetten in methaan en dus in 
groene stroom. Significant veel zal dit echter 
niet opleveren. WKK is vooral een optie voor 
grote instellingen met een constante warmte
vraag, zoals ziekenhuizen. Ook de potentie van 
windenergie in Brussel zou volgens een studie 
van Leefmilieu Brussel zéér klein is. Er zouden 
te weinig geschikte  terreinen zijn.

Nu, België moet van Europa slechts voor
zien in 13 % hernieuwbare energie tegen 
2020. Toch lijkt dit het grootste struikelblok te 
worden. 13 % hernieuwbare energie betekent 
namelijk dat 20 à 30 % van de elektriciteit 
‘groen’ moet zijn. Uit bovenstaande gegevens 
blijkt dat dit voor een metropool als Brussel 
haast onmogelijk is. Het ziet er dan ook naar 
uit dat bij de verdeling van de streefcijfers 
Vlaanderen en Wallonië een grotere verant
woordelijkheid zullen krijgen. 

naar 30-30-30 ?
Om de landen buiten de Europese Unie over 
de streep te trekken net zoals Europa ook 
ambitieuze doelen stellen, beloofde de EU 
nog voor de klimaattop haar doelstellingen op 
te trekken als ook zij gaan voor een 202020 
scenario tegen 2020. In dit geval verbindt 
Europa er zich toe 30 % minder energie te 
verbruiken, 30 % minder broeikasgassen uit 
te stoten en 30 % hernieuwbare energie op te 
wekken. Dat noemen wij nu eens ambitieus. 

klimaatordonnantie
Nu de Brusselse regering werk maakt van 
een klimaatordonnantie pleiten we ervoor nu 
al voluit te gaan voor een 30-30-10 scenario. 
Met 10 % ‘Brusselse’ hernieuwbare energie 
kunnen we vrede nemen. 30 % minder ener
gieverbruik en 30 % minder broeikasgassen, 
dat is wel doenbaar. We voelen ons al een pak 
gezonder bij de gedachte alleen.

Met dank aan de energiefacilitatoren van Leefmilieu Brussel, de 

‘Energiebalans 2007 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest’ 

(eindrapport mei 2009) en Apère vzw.
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Groene stroom is niet altijd groen. 
Om het kaf van het koren te scheiden, 
maakte Greenpeace deze rangschikking. 
Meer info : www.greenpeace.org/
belgium/nl/e-ranking/brussels  

DE ENERGIEBALANS  
VAN BRUSSEL IN 2007

GROENE STROOM IN BRUSSEL

Bron: eindrapport van Leefmilieu Brussel (mei 2009)

www.greenpeace.org/belgium/nl/ e-ranking/brussels 
www.greenpeace.org/belgium/nl/ e-ranking/brussels 


hooggespannen verwachtingen
De elektrische auto is opnieuw hot. Vaak wordt 
ook de indruk gewekt dat deze (niet zo) nieuwe 
technologie onderweg ook wel even het kli
maat zal redden. Prognoses over de markpe
netratie van elektrische auto’s in het komende 
decennium zijn nochtans erg bescheiden. Zij 
zullen op korte termijn niet leiden tot veel 
minder broeikasemissies in het verkeer. En 
dat terwijl het VNklimaatpanel aangeeft dat 
de globale uitstoot ten laatste binnen vijf jaar 
moet beginnen te dalen. Om de klimaatimpact 
van het verkeer – zorgenkind nummer één in 
het klimaatbeleid – op korte termijn aan te 
pakken, zijn dus andere maatregelen nodig : 
minder auto’s en minder kilometers.

Op langere termijn zijn elektrische auto’s 
wel een must om erin te slagen de emissies 
van verkeer en transport tot (bijna) nul te 
herleiden. Maar als we vandaag massaal blind 
zouden inzetten op elektrische auto’s, is de 
milieuwinst allesbehalve zeker. Er zijn immers 
verschillende risico’s aan verbonden.

meer verkeer ?
De elektrische auto zal (zeker de eerste jaren) 
duur zijn in aankoop maar goedkoop in 
gebruik. Automobilisten zouden dus geneigd 
kunnen zijn hun elektrische auto meer te 

gebruiken. Bij ongewijzigd beleid lopen we 
dus het risico dat het aantal gereden kilo
meters, en daardoor ook het volume van het 
verkeer, zal toenemen. Vanwege bijvoorbeeld 
hun beperkter bereik is de kans ook reëel dat 
elektrische auto’s veeleer bovenop en niet in de 
plaats van conventionele auto’s zullen komen. 
En omdat de elektrische wagen vooral interes
sant is voor kortere afstanden (bijvoorbeeld 
in de stad), riskeert de elektrische auto zelfs 
duurzamere vormen van verplaatsing, bijvoor
beeld met de fiets of het openbaar vervoer, te 
vervangen. Huidig Vlaams Minister van Inno
vatie Ingrid Lieten ziet dat zelfs zeer letterlijk : 
zij pleit voor het toelaten van elektrische 
auto’s op busbanen. Absoluut een slecht idee, 
want dit zou de efficiëntie van het openbaar 
vervoer verminderen. De elektrische auto kan 
maar tot zijn recht komen in een duurzaam 
mobiliteitsbeleid waarin het vermijden van 
verkeer en het promoten van verplaatsingen 
zonder auto voorrang krijgen.

bliksemafleider ?
Zoals in het verleden gebeurde met waterstof 
en biobrandstoffen, leidt de hype rond de 
elektrische wagen de aandacht af van wat 
naast verkeersmindering prioritair moet blij
ven : zuiniger auto’s. De huidige EUnormen 
die eind 2008 werden gestemd, zijn onder 
impuls van de agressieve autolobby een 
lachertje geworden. En lakse normen zorgen 
voor getreuzel. Nieuwe zuinige technologieën 
worden op die manier vaak verspild in zware, 
grote energieverslindende auto’s, zoals bij
voorbeeld de hybridejeeps. Een elektrische 
motor is dan wel zuiniger dan een ontplof
fingsmotor, maar over het algemeen zijn onze 
auto’s nog altijd veel te zwaar en overgemoto
riseerd, lees : te energieverslindend.

probleem verschuiven
Aan de uitlaatpijp mag er dan wel geen 
vuiltje aan de lucht zijn, elektrische auto’s op 

steenkool of kernenergie verschuiven alleen 
maar de uitstoot en de vervuiling. Een onge
controleerde intrede van elektrische auto’s 
houdt het risico in dat onze huidige, niet
duurzame energiemix de komende decennia 
bestendigd of zelfs versterkt wordt. De druk 
om nieuwe steenkool en kerncentrales te 
bouwen kan toenemen. Dit past absoluut 
niet in een duurzaam en klimaatvriendelijk 
energiebeleid en zou ook de milieuwinst van 
elektrische auto’s sterk beperken. De intrede 
van de elektrische wagen moet met andere 
woorden hand in hand gaan met de versnelde 
vergroening van de elektriciteitssector. Het 
overwegen van nieuwe steenkoolcentrales en 
het verlengd openhouden van onze kerncen
trales passen niet in dat plaatje.

conclusie
Wanneer onze overheid de elektrische auto 
doodknuffelt zonder de nodige koersveran
dering op vlak van mobiliteit en energie, zal 
hij zijn potentieel niet waarmaken. De enige 
winnaars zullen de elektriciteitsproducenten 
en de autobouwers zijn. En het klimaat de 
grote verliezer.

Joeri Thijs, campagneverantwoordelijke Klimaat en transport, 

Greenpeace België
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knuffel de elektrische auto niet dood
De elektrische auto 

l ijkt eindelijk 
voor zijn defini-
tieve doorbraak 
te staan. Het 
toekomstbeeld 

van olieschaarste 
en klimaatchaos 

dwingt beleidsmakers 
en autobouwers deze veelbelovende 
technologie te omarmen. Greenpeace 
gelooft in het potentieel van de elek-
trische auto, maar waarschuwt voor 
overenthousiasme.

anders mobiel

Tanken we binnenkort steenkool ? De intrede 
van de elektrische wagen moet samen gaan met 
een versnelde vergroening van onze elektriciteit. 

Eind 2009 maakte Brussel kennis met City
vision. Een platform van mobiliteitsvereni
gingen en deskundigen, waaronder Bral en 
InterEnvironnement Bruxelles, wou met 
dit innoverende en gedetailleerde voorstel 

het openbaar vervoer in Brussel anders 
organiseren. Met het accent op goedkope, 
bovengrondse lijnen. Het plan zette heel 
wat in beweging : de pers, de kabinetten en 
het Brussels parlement schreven en verga
derden over Cityvision. Maar de Brusselse 
vervoersmaatschappij MIVB en de werkge
versorganisatie BECI zetten hun stekels op. 
Zij pleiten er al jaren voor om de investeringen 
te concentreren in enkele nieuwe metrolijnen. 

Er ontstaat een pingpongspel van technische 
argumenten.

goedkoper
Cityvision wil een eind maken aan de versnip
pering van onze lijnen, dankzij een fijnmazi
ger net, met rechtstreekse verbindingen tussen 
de wijken en de belangrijkste knooppunten 
van de stad. Dat kan door de tussenschotten 
tussen de verschillende vervoersmodi weg te 

egelstelling

Cityvision gooide een knuppel in het 
hoenderhok van ons openbaar vervoer. 
Maar de MIVB zet haar stekels op tegen 
dit redelijk revolutionaire voorstel.

gastredacteur Joeri T
hijs, exbralmedewerker
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knooppunt Delta
Delta is een strategisch knooppunt in Brussel. 
De E411 komt hier de stad binnen, verschil
lende treinlijnen kruisen er elkaar en de metro 
loopt er onder door. Het gaat om een groten
deels braakliggend terrein vol sporen net ten 
zuiden van de VUB/ULBcampus.

wat vroeg Europa ?
Europa vroeg een plaats waar het mogelijk is 
om tussen de 100.000 en 250.000 m² kantoren 
te ontwikkelen. Liefst in een gebied met de 

potentie nog wat andere diensten te ontvan
gen. Zijnde : sociale voorzieningen (crèches, 
etc), archieven, semiindustriële voorzienin
gen zoals een drukkerij en… de mogelijkheid 
tot een nieuwe Europese School.

richtschema ?
Recentelijk wou men op Delta nog een zone 
voor huisvesting en stedelijke industrie cre
eren. Met die grote lijnen in het achterhoofd 
kondigde het Gewest in 2006 een richt
schema aan voor “het hefboomgebied Delta 
/VUBULB”. Het richtschema moest inzicht 

verschaffen in : “functionele prioriteiten en 
mixiteit, mobiliteit, openbare ruimtes en 
interacties met de omliggende wijken”. De 
aanvankelijke releasedatum : eind 2008. Het 
richtschema is vandaag naar verluidt bijna 
af. De denkoefening over de best mogelijke 
functies voor het gebied is alvast niet meer 
relevant. Met de komst van Europa en het 
reeds aangekondigde CHIREC, de groep 
van Brusselse privéziekenhuizen – lijkt de 
site nu vol te zitten. De andere thema’s die 
het richtschema diende uit te diepen blijven 
echter wél relevant.

mobil iteit
Gezien de ligging vlak bij de Brusselse ring, kun
nen we nu al vrezen dat de meeste werknemers 

Europese Commissie kiest voor Delta

In 2008 liet de Europese Commissie weten dat ze haar kantoren buiten de 
Europese wil centraliseren. Meerdere gebieden waren in de running, maar 
vandaag lijkt Delta op een zucht van de overwinning. De consequenties zijn 
niet gering.

zeker wonen

De omstreden light metro in actie in de Randstad. © busfoto.nl

halen en onze ondergrondse lijnen veel beter 
te benutten. Trams en een totaal nieuwe light 
metro zouden vanuit de straat de ondergrond 
induiken en hun reis verder zetten. De voorde
len zijn enorm : zelfs als je van het ene uiteinde 
van de stad naar het andere moet, hoef je niet 
meer zo vaak over te stappen en op een aan
sluiting te wachten. Bovendien is dit systeem 
véél goedkoper dan een totaal nieuwe metro
lijn. Je leest meer over Cityvision in de Alert 
van december en op www.bralvzw.be.

te lang of te kort ?
Is Cityvision haalbaar ? Als we de light metro 
willen inzetten op bestaande metrolijnen, mag 
de lengte niet teveel verschillen van die van 
de klassieke metro. Want als in een overvol 
metrostation plots een toestel opduikt dat maar 
half zo lang is als gewoonlijk, krijg je chaos. 
Niemand blijft immers graag op het perron 
staan wachten. Geen probleem, zeggen de 
auteurs van Cityvision. Met metrotreinen van 
zo’n 60 à 70 meter, is het probleem opgelost. 
Da’s iets korter dan de huidige metrotreinen, 
maar het verschil is verwaarloosbaar.

De MIVB is nog niet overtuigd. Wat zullen 
de Brusselaars zeggen als die metrotreinen van 
60 of 70 meter bovengronds de straten in rijden ? 
Zal dat de mensen niet afschrikken ? Vergelijk : 
de nieuwe T4000 is maar 40 meter lang. De 
auteurs verwijzen naar andere steden waar 
zoiets perfect kan : Amsterdam, Frankfurt… 

opstap
Een andere discussie dan : onze metro’s heb
ben enorm hoge opstapjes. De perrons liggen 

immers een heel stuk boven de sporen. Als 
een light metro die perrons moet aandoen, 
zullen we de deuren daar dus even hoog 
moeten inbouwen. Gevolg : op straat moet 
je hoge perrons aanleggen. En da’s dan 
weer moeilijk bereikbaar voor mensen met 
beperkte mobiliteit. Onmogelijk, klinkt het 
bij de MIVB. 

eerli jk
Allicht zullen deze technische discussies nog 
een tijd lopen. Voor een aantal moeilijkheden 
zullen er technische oplossingen zijn, voor 
andere wellicht niet. Het belangrijkste is dat 
we Cityvision een ernstige kans geven en 
niet te snel verwerpen als onhaalbaar. We 

roepen de MIVB op om hun egelstelling op 
te geven en hun metrovisie eerlijk in vraag te 
stellen. We kunnen ons toch niet engageren 
voor een miljardeninvestering zonder eerlijk 
onderzoek van de alternatieven ?

De auteurs van Cityvision – Michelle 
Hubert, Vincent Carton en Luc Lebrun 
– zijn aanwezig op het eerste BralCafé-
Disturb (een samenwerking tussen Bral 
en Disturb).  Iedereen welkom op 23 
februari om 20 u. in het Congresstation 
(Pachecolaan). Zie onze website voor de 
laatste updates.

 vervolg pagina 5

vervolg van pagina 3

www.bralvzw.be


5

nieuws van het front

bye bye BILC
Tot vreugde van velen besliste de 
Brusselse ministerraad op 14 januari 
het Brussels International Logistic 
Center (BILC) definitief te begraven. 
Er komt dus geen distributiecentrum 
naast Thurn & Taxis. De regering 
houdt nu Schaarbeek-Vorming in het 
vizier.

Wij hopen dat dit het begin is van een gron
dige reflectie over hoe we deze stad willen 
bevoorraden. Dit is alvast een dossier waarin 
economie, ecologie en de leefbaarheid van de 
stad hand in hand kunnen gaan.

Schaarbeek-Vorming
Jawel, op die enorme lap grond in het noord
oosten van Brussel zou nu 10 ha worden 
vrijgehouden voor een nieuw project. Gelegen 
aan het kanaal en voorzien van sporen, kan 
er hier alvast werk worden gemaakt van een 
echt intermodaal distributiecentrum. Eentje 

dat zich het liefst ook specialiseert in het aan
leveren van goederen bestemd voor Brussel. 
Dat de vrachtwagens niet meer tot op 2 km 
van de Grote Markt hoeven te rijden, is fijn 
meegenomen.

De ontwikkeling van SchaarbeekVorming 
is niet voor morgen maar we wachten liever 
op een project dat past in een goed doordachte 
distributiepolitiek dan akte te nemen van een 
symbolische oneshot.

wat met de huidige locatie ?
Het komt er nu op erop aan om een waardig 
project te bedenken voor de vrijgekomen 
gronden naast Thurn & Taxis. Eentje met een 
echte meerwaarde voor de stad. Daarvoor 

moet de huidige bestemming – havenge
bied – niet eens te veranderen. Een invulling 
vinden die tewerkstelling en vorming creëert 
zonder al te veel overlast voor zijn huidige en 
toekomstige omwonenden is dan ook een van 
de grote uitdagingen voor 2010. 

‘Wat na het BILC ?’ Het is één van de vele 
vragen die we ons zullen stellen tijdens de 
Thurn & Taxis-week van 19 tot 24 april. 
Een week waarin we de verschillende 
plannen voor de site toelichten en stil staan 
bij de resterende knelpunten. Gewoon 
komen picknicken mag ook. Het volledige 
programma volgt. Meer info bij steyn@
bralvzw.be.
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in hun auto zullen stappen en via een speciale 
uitrit een ondergrondse parking zullen inrijden. 
Niet bepaald bevorderlijk voor de integratie van 
de Europese instellingen in Brussel. 

Maar laten we even positief zijn.  De 
nieuwe site zal zeker goed bediend zijn door 
het openbaar vervoer. De metro kan zorgen 
voor een prima verbinding met de Europese 
wijk en de GENstations Delta en Etterbeek 
geven aansluiting met andere belangrijke 
knooppunten. Aangezien een kleine 70 % van 
de werknemers van de Commissie in Brussel 
woont, geeft dit alle mogelijkheden om het 
autogebruik tot een minimum te beperken.

integratie van Europa in Brussel
Maar zoals gezegd : Delta ligt ingesloten 
tussen een universiteitscampus, massa’s 
spoorlijnen, een kerkhof en een toekomstig 
ziekenhuis. En dat is niet de gemakkelijkste 
locatie om te werken aan de integratie van de 
EUinstellingen in het stedelijk weefsel. Dit 
lijkt ons de grote uitdaging voor het richt
schema : hoe kan je die driehoek aansluiting 
doen vinden met de nabije woonwijken van 
Oudergem en Elsene. Allicht zijn 250.000 m² 
kantoren daar niet bevorderlijk voor.

quid Josaphat ?
Gelegen aan een GENstation en tussen 
de Europese wijk en Zaventem leek de 
Josaphatsite in Schaarbeek voorbestemd 
om de Europese Commissie te ontvangen. 

Hun kantoren zijn alvast ingepland in het Bij
zonder Bestemmingsplan dat Schaarbeek en 
Evere sinds enkele jaren voor die zone aan het 
opstellen zijn. Vervelender : ze rekenden op 
de nodige stedenbouwkundige lasten – geld 
dus – om de sporen te kunnen overkappen en 
zo de rest van het gebied te kunnen ontwikke
len met veel woningen en wat industrie. Die 
ambities zullen dus behoorlijk naar beneden 
moeten worden gehaald. 

quid Heizel ?
De Stad Brussel zag – tegen de zin van 
het Gewest – Europa graag naar de Heizel 
komen. Ze stelde zich kandidaat in en in de 
eerste schetsen was er al de nodige ruimte 

voorzien. Ook in de huidige bestemmings
procedure wordt nog altijd gevraagd om 
250.000 m² kantoren – niet toevallig de 
bovengrens van Europa – te bestuderen.

Dat Europa nu niet naar de Heizel komt, 
is voor de toekomst van deze site misschien 
wel minder ingrijpend. De vraag is nu of de 
Stad Brussel blijft spelen met het idee van 
een nieuwe (nietEuropese) kantoorpool op 
de Heizel. Wij hopen alvast van niet. 

zeker ?
In Brussel mag je nooit te vroeg 100 % zijn, 
maar verschillende bronnen binnen het 
gewest, de vastgoedsector en Europa beves
tigen de voorkeur voor Delta. 

vervolg van pagina 4
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Februari-tips
#  Zak af naar het 
eerste BralCafé 
Disturb op 23 
februari.  
Wat: debat 
Thema: Cityvision 
Locatie: Congres-
station 
Drank: pintjes  
Meer info: p.4

#  Word lid van de  
Facebook-groep 
"Neen aan meer rij-
stroken op de Ring 
rond Brussel". 
Jawel, het platform 
Modal Shift  gaat 
mee met de tijd.  
Zie ook:  
www.modalshift.be

#  Schakel over op 
groene stroom. Welke? 
check p.2

“Je moet de stad meepakken.”

Voor alle duidelijkheid. Micro-
Marché is meer dan Micro-
MarchéMidi. Onder die naam 
werd twee jaar lang 55 keer 
markt gehouden op verschillende 
locaties in Brussel. Resultaat : 
een geproefdraaid business con-
cept en de opstart van de cvba 
Urban Product. Ludo is de enige 
betaalde kracht in de coöpera
tieve. Hij beheert de marktplaats, 
verzorgt de marketing en bege
leidt de MicroMarchands.

Waarom MicroMarché ?
Omdat wij ervan overtuigd zijn 
dat er in Brussel veel te veel 
creatieve mensen met hun ding 
bezig zijn, maar geen manier 
zoeken of vinden om daar mee 
naar buiten te komen. Nochtans 
zou dat niet alleen voor hen posi
tief zijn. Ook de gemeenschap 
en de lokale economie zouden 
er wel bij varen. Ontwerpers of 
artiesten zonder statuut, krijgen 
hier de kans om op een financieel 
en administratief laagdrempe
lige manier hun product uit te 
testen. 

Welke mensen komen naar 
MicroMarché ?
Geïnteresseerden komen ofwel 
op eigen initiatief of worden 
door o.a. Actiris en het OCMW 
gestuurd. In een eerste fase staan 
zij slechts nu en dan op de markt. 
Wanneer de ontwerper of artiest 
merkt dat er een publiek is voor 
zijn product kan hij een vast 
kraam en een werkruimte huren. 
En zo uitgroeien tot een profes
sionele marktkramer. Op die 
manier kunnen jaarlijks een 200
tal Marchands in het project stap
pen. Ons streefdoel is een 20tal 
daarvan op een professioneel 
traject te zetten.

Is dit een echt Brussels project ?
Jawel, 80 % van de MicroMar-
chands woont in Brussel. Zo 
keert het geld dat dit project 
genereert bijna volledig terug 
naar de stad. Ook 95 % van onze 
leveranciers komen uit Brus
sel. In plaats van mankracht en 
middelen vanuit Vlaanderen of 
Wallonië naar hier te brengen, 
willen wij vertrekken vanuit de 

sterkte van Brussel zelf. Ons 
gewest is vandaag te veel een 
exploitatiegewest. Neem nu 
kerstmarkt. Niemand weet wat 
hier de meerwaarde voor Brussel 
van is. Mensen van buiten Brus
sel komen op Brusselse bodem 
geïmporteerde producten kopen. 
Maar wat keert er echt naar hier 
terug ?

De ligging van jullie gebouw is 
dus niet toevallig gekozen.
We richten ons zeker niet alleen 
tot de Brusselaars. Integendeel, 
we willen tonen dat je ook met 
een creatieve industrie heel wat 
bezoekers naar de stad kan lok
ken. We liggen net dicht genoeg 
bij de Vismarkt om ook de bezoe
kers aan het SintKatelijneplein 
aan te trekken. Zo stimuleren we 
hen en passant van het uitgestip
pelde (toeristische) parcours af 
te wijken. 

Kan jullie economisch model 
dienen als voorbeeld voor 
anderen ?
Dat is het streefdoel natuurlijk. 
De corebusiness van MicroMar
ché is handel. Maar dan handel 
binnen een sociaal wetenschap
pelijk en sociaal economisch 
model, waarbij niet alleen aan
dacht gaat naar de hardware, 
maar ook naar de software. Wij 
zijn ervan overtuigd dat er een 
enorme creatieve onderstroom is 
in Brussel. Dit willen we tonen 
aan de buitenwereld en bewijzen 
dat je door te vertrekken vanuit 
de eigen sterkte ook een duur
zaam project kan opzetten. Een 
project dat ook een cumulatieve 
meerwaarde heeft voor het Brus
sels Gewest. Je moét hierbij de 
stad meepakken.

MicroMarché, Steenkoolkaai 
9, 1000 BXL  elke dag open 
– je kunt altijd binnen om 
artiesten aan het werk te zien 
of om iets te eten of te drinken 
in de MMeettent  Info : www.
micromarche.be of via Ludo  
0487/31 95 95.

Ludo aan Micro Marché op de Steenkoolkaai (bij de Vismarkt) ©  Bral
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Creatieve ideeën testen en ontwikkelen in rechtstreeks 
contact met het Brussels publiek. Dat is het uitgangspunt 
van MicroMarché. Na een nomadisch bestaan huist het 
project sinds enkele maanden een beschermd pand vlakbij 
de Vismarkt. Een gesprek met trekker Ludo Moyersoen 
over hardware, software en… cumulatieve meerwaarde.

http://www.bralvzw.be
www.micromarche.be
www.micromarche.be

