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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

Brussel werkt als een echte pomp voor autoverkeer. We rekenen erop 
dat onze ministers het voorbeeld volgen van andere grote steden die 

auto-ontradende maatregelen durven nemen.

Brussels sucks !!

De nieuwe gewestregering pakte vorig jaar uit 
met een regeerakkoord dat een nieuw mobi-
liteitsbeleid beloofde. De regering zou werk 
maken van de al lang beloofde -20% auto-
verkeer. Gedaan met het oude én-én-beleid 
waarbij men wel investeerde in alternatieven 
voor de auto maar tegelijk de doorstroming 
voor de wagen wou verbeteren, soms zelfs 
met nieuwe auto-infrastructuur. Een duidelijk 
voorbeeld van die oude politiek van ‘de geit 
en de kool sparen’ was het ontwerp van mobi-
liteitsplan Iris 2 van de vorige regering, een 

plan met nieuwe tunnels, nieuwe parkings en 
zonder duidelijke keuze voor een tarifering 
van autoverplaatsingen. De nieuwe regering 
zou Iris 2 aanpassen.

praktijk
Helaas, de praktijk is een stuk moeilijker 
dan de theorie. Twee maanden geleden stak 
binnen de regering een storm op over Iris 2. 
Het nieuwe ontwerpplan lekte uit naar de pers 
– volgens ingewijden bewust, om het te kel-
deren. Meteen was veel kritiek te horen op de 

Hopelijk zet de Brusselse regering één van dezer het licht op groen voor een 
echte revolutie. Het nieuwe mobiliteitsplan Iris 2 kan komaf maken met het 
aanzuigeffect van onze stad op auto’s.

geit zuigt  
kool aan
In binnen- en buitenland 
staat Brussel bekend om 
de Europese instellingen, 
de kantoren, Manneken Pis 
en… het autoverkeer. Brussel 
schitterde onlangs in een interna-
tionale studie als hoofdstad van de 
files. Hoe komt dat toch?

Dat komt door het gebrek aan 
een eenduidige visie op het mobi-
liteitsbeleid voor het Gewest. 
Onze politici durven geen ‘neen’ 
zeggen. Ze willen de geit en de 
kool sparen. Ze investeren in de 
fiets maar niet teveel, want er 
moet ook geld zijn voor autotun-
nels. En om niet te moeten raken 
aan het aantal rijstroken en par-
keerplaatsen, moet het openbaar 
vervoer maar ondergronds. Ook 
Vlaanderen blijft zo werken. 
Daar is het weer bon ton om te 
geloven dat meer rijstroken de 
files zullen oplossen. 

Maar zo zullen we nooit aan 
20% minder autoverkeer komen. 
Rijstroken zuigen auto’s aan, 
punt uit. Als we dat niet inzien, 
blijft het aantal autoverplaatsin-
gen in en naar Brussel stijgen en 
slagen we er nooit in het open-
baar vervoer vlot te trekken. De 
tevredenheidsbarometer van de 
MIVB is duidelijk: de reiziger is 
niet te spreken over de dienstver-
lening. Logisch: onze bussen en 
trams zitten vast in de file.
In deze Alert leggen we uit hoe 
dat aanzuigeffect werkt. Perfect 
leesvoer voor als je bus niet 
vooruit komt door de stad. 

Sarah Hollander

Voorzitster Bral vzw 

anders mobiel
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voorstellen van de bevoegde staatssecretaris. 
De duidelijke keuze voor een snelle invoering 
van de slimme kilometerheffing bijvoorbeeld. 
Volgens critici kan zo’n heffing pas wanneer 
het openbaar vervoer sterk verbeterd is en kan 
het dus niet bijdragen ààn die verbetering. 
Met andere woorden: een tarificatie zou niet 
kunnen dienen om bovengronds plaats vrij 
te maken voor bus en tram. Ook de ‘zones 
met lage uitstoot’ (low emission zones) en 
de afschaffing van enkele geplande tunnels 
zouden kwaad bloed zetten.

Of die voorstellen zo drastisch zijn, is 
subjectief. Het gespecialiseerde vakblad de 
Verkeersspecialist spreekt weliswaar van een 
ware revolutie, maar zegt er ook bij dat andere 
landen véél verder gaan. Duitse steden hebben 

al jaren zones met lage uitstoot. Brussel kan 
zo’n ommezwaai goed gebruiken, luidt het. 
Nu is de enige Brusselse maatregel om iets te 
doen aan onze luchtvervuiling de snelheids-
beperking tot 90 km/u tijdens smogpieken, 
aldus het tijdschrift.

tunnels
In afwachting van een nieuw Irisplan kabbelt 
het beleid verder. De regering had al beslist 
om met een bijkomende tunnel het autover-
keer onder het Schumanplein door te leiden. 
Nu geeft ze Beliris een bijkomende opdracht 
om de technische haalbaarheid te onderzoe-
ken van een nieuwe autotunnel vanuit de 
Kortenberglaan, via de Da Vincistraat en het 
Jubelpark, richting kleine ring. Die optie heeft 

gevolgen die de Europawijk ver overschrijden. 
Zo’n tunnel zuigt nog eens extra verkeer 
aan en legt bovendien een zware druk op de 
begroting. Verder in deze Alert vind je meer 
info over de Europawijk.

Ook de plannen voor een nieuwe metro 
naar Schaarbeek rijpen ongestoord. Beliris 
onderzoekt niet zomaar óf het er komt maar 
eerder hoé. Bovengronds openbaar vervoer 
krijgt nauwelijks een kans, simpelweg omdat 
politici zoveel moeite hebben om rijstroken 
in te ruilen voor bus- en trambanen. Al 
schijnt onze mobiliteitsminister nu toch 
bereid om ook Cityvision, het alternatief 
plan dat vooral steunt op meer en betere 
bovengrondse verbindingen, wat beter onder 
de loep te nemen.

wat is het ? 
Het aanzuigeffect is het wetenschappelijk 
vastgestelde verschijnsel dat nieuwe wegen 
nieuw verkeer aantrekken. Files te lijf gaan 
met extra rijvakken, helpt even maar het aan-
zuigeffect doet na verloop van tijd opnieuw 
verkeerscongestie ontstaan.

hoe komt dat ? 
De wetenschap heeft berekend dat alle cultu-
ren een gelijk gemiddeld reisbudget hebben. 
De aardbewoners besteden gemiddeld 1,2 
uur per dag aan hun verplaatsingen, waar 
ook ter wereld. Omdat de gemiddelde burger 

niet bereid is om langer te reizen, probeert hij 
of zij dus files te vermijden door vroeger of 
later te vertrekken, een sneller vervoersmid-
del zoals de trein te kiezen of door dichterbij 
te wonen of werken. Het gevolg is dat een file 
een rem is op bijkomend verkeer.

wat gebeurt er als ergens 
weginfrastructuur bijkomt ?
Als nieuwe wegen worden aangelegd of 
‘geoptimaliseerd’, komt er plaats voor extra 
auto’s. Meteen zullen we terug naar de auto 
overstappen en meer rond hetzelfde tijdstip 
vertrekken. Maar onderzoek toont aan dat 
bijkomende auto-infrastructuur vrijwel 
onmiddellijk zorgt voor een stijging van 8 tot 
20% van het totaal aantal autoverplaatsingen. 
Na 4 jaar is de helft tot zelfs de volledige 
nieuwe capaciteit alweer opgevuld. Met 
andere woorden: vóór er tien jaar voorbij is, 
zitten alle wegen in de omtrek weer even vol 
als voordien maar dan met veel meer auto’s 
en vervuiling. Omdat een aantal mensen 

verder van hun werk is gaan wonen door de 
kortstondig verbeterde bereikbaarheid, is de 
stadsvlucht en de ruimtelijke versnippering 
ook versterkt.

Economisch is het bovendien erg inef-
ficiënt om piekmomenten op te vangen met 
extra wegcapaciteit. De hoge capaciteit wordt 
tijdens de daluren onderbenut.

zijn f i les dan onvermijdbaar ? 
Neen, we kunnen verkeerscongestie op een 
goedkopere manier vermijden. Naast tijd is 
de kostprijs een sturende factor. We besteden 
gemiddeld 3 tot 5% van ons inkomen aan onze 

verplaatsingen als we een niet-gemotoriseerd 
vervoersmiddel of het openbaar vervoer 
gebruiken en 10 tot 15% als we een auto 
hebben. Ook dat zijn wereldwijde constanten. 

Via een slimme kilometerheffing kan 
de overheid meer of minder laten betalen 
naar gelang de plaats en het tijdstip van een 
autorit. Tijdens het piekuur is de vraag naar 
een autoverplaatsing bijvoorbeeld groter dan 
de wegcapaciteit. De prijs zou dan dus hoger 
moeten liggen. Als je die hogere kostprijs 
toch wil neertellen, koop je er een vlotte rit 
voor. Maar veel mensen zullen kiezen voor 
een ander tijdstip of een ander vervoermid-
del. Een slimme kilometerheffing draagt dus 
bij tot een ‘optimalisering’ van het verkeer 
en efficiënter gebruik van de bestaande 
infrastructuur.

is zo’n oplossing wel sociaal 
verantwoord ?
Een slimme kilometerheffing kan sociaal 
rechtvaardiger zijn dan uitbreiding van 
infrastructuur. Dat laatste kost enorm 
veel. Dat geld kan niet worden besteed 
aan pensioenen, onderwijs… De inkom-
sten van een slimme kilometerheff ing 
daarentegen kunnen gaan naar een beter 
openbaar vervoer, een verlaging op de last 
op arbeid…  Bovendien zal de verbeterde 
luchtkwaliteit vooral de financieel zwak-
keren ten goede komen, want zij wonen 
vaak langs de drukste en meest vervuilde 
wegen. Daar is het immers goedkoper om 
te wonen. Een slimme heffing zorgt dus 
voor minder kankers of hartaanvallen voor 
deze bevolkingsgroep.
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het aanzuigeffect wegen aanleggen = een straatje zonder eind

Nieuwe rijstroken zorgen vrijwel onmiddellijk 
voor een totale toename van het autoverkeer 
met 8 tot 20%. © Secondtree



hoe breed kan je gaan?
hoe zit het nu met die verbreding van de grote ring ? 

De term ‘optimalisering’ is misleidend want 
het verdoezelt dat het hier gaat om een duide-
lijke verbreding. Op bepaalde plaatsen zouden 
er 7 rijstroken bijkomen. Bovendien houden 
de plannen geen rekening met de wetenschap-
pelijke vaststelling dat een uitbreiding van de 
infrastructuur geen oplossing is voor de files, 
luidt het. Joeri Thijs van Greenpeace legt uit.

meer verkeer
“Het belangrijkste voordeel dat de Vlaamse 
overheid claimt, is natuurlijk dat we minder 
fileproblemen zullen kennen in de toekomst. 
Verder zou een flink deel van het sluipverkeer 
in de rand en in Brussel naar de ring verhuizen. 
Mensen die nu de ring vermijden omdat die te 
vol zit dus... Maar dat is een illusie, want die 
bijkomende rijstroken zullen binnen enkele 
jaren evengoed vol staan. De essentie is name-
lijk dat het aanzuigeffect extra verkeer creëert. 
Mensen gaan zich meer en verder met de auto 
verplaatsen als we rijstroken bij leggen. Boven-
dien blijkt uit een studie ter voorbereiding 

van Iris 2, dat de congestie op de R0 Brussel 
beschermt tegen meer binnenkomend verkeer, 
als een soort vetrol. Een uitbreiding van de R0 
kan dus nog extra verkeer aanzuigen naar Brus-
sel.” (Zie kader over aanzuigeffect.)

meer vrachtwagens
Joeri gaat nog verder. “De Vlaamse regering 
zegt het er niet vaak bij maar eigenlijk is de 
verbreding niet zozeer een plan om de filepro-
blemen van de automobilist aan te pakken. De 
extra rijstroken moeten ook het bijkomende 
vrachtverkeer opvangen dat Vlaanderen wil 
aantrekken met haar START- en haar ViA–
plan (Vlaanderen In Actie). Vlaanderen wil 
de economie in de regio van de luchthaven 
een boost geven door luchthavenactiviteiten 
verder uit te bouwen en door een topregio 
van slimme logistiek te worden. Een mooi 
voorbeeld is het nieuwe bedrijventerrein in 
Meise-Westrode. Dat terrein komt niet aan het 
kanaal. Neen, Vlaanderen koos voor een plek 
aan de A12 die enkel en alleen via de weg te 
bereiken is. Volgens het milieueffectenrapport 
(MER) zullen de bijkomende vrachtwagens 
11 km extra file veroorzaken! En dan heb-
ben we het nog niet over de wagens van de 
werknemers. En te weten dat dit maar om één 
extra bedrijventerrein gaat.”

Modal Shift ziet duidelijk geen heil in deze 
strategie. Is het wel verstandig om in deze 
regio die nu al verzadigd is door verkeer te 
kiezen voor activiteiten die veel verplaatsin-

gen meebrengen? Neen dus. Experts wijzen 
er bovendien op dat dit soort activiteiten 
weinig tewerkstelling en toegevoegde waarde 
hebben.

weg is nog lang
Een hoorzitting in het Vlaams Parlement 
in april van dit jaar heeft duidelijk gemaakt 
dit project nog een lange weg te gaan heeft. 
Op dit moment wordt de laatste hand gelegd 
aan de mobiliteitsstudie. De nogal wilde 
pistes die de pers gehaald hebben (een tunnel 
onder Brussel, een volledig nieuwe ring langs 
Mechelen…) komen in die studie ook aan 
bod. Het lijkt er op alsof de overheid daarmee 
vooral het verwijt wil vermijden dat ze geen 
alternatieven onderzoekt. De enige piste die 
een ernstige kans krijgt, lijkt toch de verbre-
ding. Een glijmiddeloperatie dus.

De volgende etappes in het plannings-
proces zijn dan een MER voor de hele zone 
van E40 tot E40 en een maatschappelijke 
kosten-batenanalyse, gevraagd en bekomen 
door Modal Shift. Die moet uitmaken of de 
verbreding meer voordelen dan nadelen heeft. 
Rond augustus 2011 moet dan het uiteinde-
lijke MER klaar zijn voor een bouwaanvraag 
voor de eerste strook, tussen E19 en E40 naar 
Leuven. De vergunningen volgen nog later.
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het aanzuigeffect wegen aanleggen = een straatje zonder eind

De Vlaamse overheid denkt al een tijd aan een investering in de 
R0, de ring rond Brussel. Zij spreken van een ‘optimalisering’, 
het echt doorgaande lange-afstandsverkeer scheiden van het 
meer lokale verkeer rond de hoofdstad om zo de doorstroming 
te verbeteren. Maar de milieubeweging, met Bral en Green-
peace op kop, bundelde een tijd geleden de krachten in het 
platform Modal Shift en slaat alarm.

Modal Shif t zoekt steun

Modal Shift blijft niet lijdzaam toezien. 
Binnenkort publiceert het platform een 
dossier over het aanzuigeffect en op www.
modalshift.be kan je de acties volgen en 
een petitie en een raamaffiche downloaden. 
Gracias voor jouw steun!

De verbreding van de grote ring moet voor een 
groot stuk dienen om bijkomende vrachtwagens 
aan te trekken. Het is een illusie dat we zo files 
of sluipverkeer oplossen, zegt Joeri Thijs.  
© Greenpeace

nieuwe wijk tussen  
hoog- en laagstad
Een weeklang heeft Bral – in samenwerking met vzw Congres 
– het Congresstation aan de voet van het Rijksadministratief Cen-
trum ofte RAC bezet. Eén rode draad: hoe staat het met de plan-
ning van dit stadsdeel? Voor de gelegenheid hebben we ook een 
extra tweetalige brochure (BXL 1010) met de huidige stand van 
zaken van het RAC-dossier gemaakt. We nemen zowel de plannen 
van de promotor, de inhoud van het bijna afgeronde Bijzonder 
Bestemmingsplan Pacheco als het Richtschema Kruidtuin onder 
de kritische Bral-loep. Laat ons weten of je geïnteresseerd bent 
in een papieren versie via joost[a]bralvzw.be. Je kunt de brochure 
ook downloaden op www.bralvzw.be/caerac. De conclusies van 
onze debatten en wandelingen vind je binnenkort ook op die site 

en in een volgende editie van Alert.
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Ruim vijftig jaar huizen de EU-instellingen 
al in Brussel. En kijk, de Leopoldswijk is 
een van de saaiste buurten van de hele stad. 
Maar het Gewest en de EU-Commissie 
hebben de ambitie om het tij te keren. Meer 
dan een jaar nadat het studiebureau de Port
zamparc is geselecteerd om de Wetstraat te 
herdenken, krijgen we een tentoonstelling 
van de laureaten. Maar binnenskamers gaat 
de planning verder.

sjieke plannen
Hoewel het richtschema voor de EU-wijk 
12 stedenbouwkundige en architecturale 
programma’s voor de ruime wijk bevat, 
zuigt de herinrichting van de Wetstraat alle 
aandacht naar zich toe. Dat komt onder meer 
omdat de Commissie hier haar diensten wil 
concentreren. 

De Commissie zegt uitdrukkelijk dat het 
niet gaat om bijkomende kantoren maar om 
een reorganisatie. Het resultaat was wel dat 
het Gewest en de Commissie in 2008 een 
oproep lanceerden voor een hertekening 
van de Wetstraat met daarin 240.000 m² 
kantoren, 110.000 m² woningen en ook 
40.000 m² handel en voorzieningen meer dan 
vandaag. De voorstellen van de Portzamparc 
zijn uiteindelijk weerhouden en de regering 
heeft ze voor een groot stuk omgezet in een 
regeringsbesluit. De Stad moet daar vervol-
gens een Bijzonder Bestemmingsplan (BBP) 
van maken.

Beetje bij beetje wordt duidelijk dat het een 
behoorlijk ambitieus project is. Op de hoek 
van Wetstraat en Etterbeeksesteenweg komt 
een symboolgebouw van mogelijk 220.000 
m². De Commissie wil geen bovengronds 
doorgaand autoverkeer in Stadsproject Wet en 
de auto’s zouden ook niet verschuiven naar de 

omliggende wijken. Beliris krijgt ondertussen 
de opdracht om een nieuwe autotunnel en een 
bijkomende metrolijn te onderzoeken (meer 
daarover op vorige pagina’s). En elk huizen-
blok tussen de kleine ring en de Etterbeek-
sesteenweg krijgt een gedaanteverandering.

minder sjieke realiteit
Maar dat is theorie. Hoe de overheid eigenaars 
van privé-gebouwen er toe zal aanzetten om 
die plannen uit te voeren, is een raadsel. We 
lezen in de ontwerpteksten dat de steden-
bouwkundige vergunningen in onderlinge 
afspraak en per huizenblok moeten ingediend 
worden. Maar met welke juridische middelen 
kan de Stad die samenwerking opleggen? De 
klassieke stedenbouwkundige voorschriften 
van een BBP zijn alleszins niet voldoende. 
De grens tussen ambitie en wishful thinking 
kan dun zijn.

De vraag is ook of dit project zich niet van 
focus vergist. Voor de leefbaarheid van de 

buurt is het belangrijker om iets te doen aan 
de verbindingen tussen de levende wijken van 
Sint-Joost en Etterbeek/Elsene dan dat kleine 
stuk Wetstraat aan te pakken. De Etterbeekse-
steenweg moet opnieuw gaan leven!

Bovendien zijn er de problemen op vlak van 
mobiliteit. Meer daarover in het hoofdartikel.

En een laatste kanttekening: al die verande-
ringen moeten er komen terwijl dit stadsdeel 
blijft functioneren. De voorgenomen ingrepen 
zijn gigantisch, veel groter dan het Europees 
Parlement en dat was al een werf van ruim 20 
jaar. En ondertussen moet dit stadsdeel blijven 
functioneren. De overheid moet niet alleen 
denken aan het eindresultaat maar ook aan de 
overlast op weg er naar toe. Iedereen, ook de 
bewoners, moeten vanaf nu in een permanent 
overleg betrokken worden.

 De gewestelijke ontwikkelingscommissie 
(GOC) heeft al een advies uitgebracht over het 
ontwerp regeringsbeslissing over het BBP. De 
tekst van dit advies en de bijhorende ontwerp-
tekst vindt u op onze website www.bralvzw.
be. De tentoonstelling Stadsproject 
Wet loopt in BIP (Brussels Info 
Place) aan het Koningsplein.
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metamorfose voor de Wetstraat
Het Gewest, de Stad Brussel en de Europese Commissie willen met Stadsproject 
Wet de monofunctionele Europawijk omturnen tot een gemengde, geanimeerde 
en duurzame buurt. Maar hebben ze het in zich?

zeker wonen

Wandelingen en debatten 
over het Rac. Het uitzicht 
in de Financietoren kan 
onze wandelaars boeien 
maar de eenzame ambte
naar werkt naarstig verder.

mogelijke aftakking van de metrolijn

mogelijke nieuwe autotunnel

kl
ei

ne
 r
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g

Schumanplein

Leopoldpark

Jubelpark

De info is schaars maar binnenskamers werkt de regering aan ingrijpende plannen voor de Europa
wijk. Zo komt er mogelijk een volledig nieuwe autotunnel die allicht nieuw verkeer zal aanzuigen.
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nieuws van het front

De VGC springt uit het harnas

Eind februari organiseerde de VGC het 
congres Stadspiratie. Het focuste op de 
maatschappelijke netwerken die groeien 
in het Brusselse en op hun betekenis voor 
de politiek. In het bijzonder de VGC als 
kleine stedelijke overheid, die probeert een 
antwoord te bieden op een snel veranderende 
samenleving.

rigide organisatie
Kort gezegd bestaat een netwerk uit mensen 
of instellingen die met elkaar in interactie 
gaan en dingen willen doen bewegen, for-
meel of informeel. Het middenveld heeft net-
werken; de privé heeft er, de politiek ook… 
Er zijn er in alle soorten en kleuren. Zeker 
in Brussel. Op het congres viel te horen dat 
Brussel met zijn complexe institutionele 
constructie een ideale voedingsbodem is 
voor uiteenlopende organisatievormen. Dat 
komt omdat de stedelijke realiteit niet stil 
staat. Een stad is voortdurend in beweging. 
Nieuwe fenomenen als dualisering, city-
boom, multiculturaliteit... botsen met de vrij 
rigide bestuurlijke organisatie van de stad. 
Die tendensen maken het bicommunautair en 
versnipperd bestuur steeds minder relevant. 
Een goed stadsbeleid heeft meer dan ooit een 
transversale aanpak nodig, over de klassieke 
bevoegdheidsverdeling heen. 

in het gat
Als de overheid niet in staat is om noden te 
beantwoorden, vullen niet-gouvernementele 
organisaties vaak het gat. En omdat vereni-
gingen veel minder dan overheid gebonden 
zijn aan communautaire of bestuurlijke 
grenzen, gaan ze gemakkelijker allianties 
aan. Denk aan de Staten-Generaal van 
Brussel, het Cultuurplan voor Brussel, 

Platform Kanal of Business Route 2018 
for Metropolitan Brussels. Ook lokale 
groepen zoals het wijkcomité Maritime of 
Brabantwijk Beweegt zijn voorbeelden van 
samenwerking.

In het (politieke) slotdebat van het congres 
hoorden we onder andere dat het voor een 
overheid belangrijk is de verschillende orga-
nisatievormen te kennen. Ze geven energie 
die een overheid kan helpen om een dyna-
misch stadsbeleid te voeren. We hebben het 
dan trouwens niet alleen over het klassieke 
middenveld maar ook over meer flexibele en 

informele netwerken. Zij staan het dichtst 
bij de stedelijke realiteit en zijn dus interes-
sante partners voor de overheid. Zoals Sven 
Gatz (Open VLD) zei op het congres: ‘In 
het meest beperkte geval is het interessant 
te weten welke informatie ze aanbrengen, 
in het beste geval leer je dingen die je niet 
wist. Zo’n netwerk moet je dus koesteren.’ 

Als overheid is het een hele uitdaging een 
evenwicht te vinden tussen ondersteuning 
van het middenveld en het bewaren van hun 
onafhankelijkheid. Niemand heeft er baat bij 
als de dynamiek gefnuikt wordt door te rigide 
steun. Dirk Holemans (Groen!) wees erop 
dat we moeten nadenken over een nieuwe 
bestuursarchitectuur, waarin ideeën ruimte 
krijgen, op een andere manier dan die van 
de structurele overlegorganen. 

vgc
Met Stadspiratie toont de VGC de ambitie 
na te denken over haar rol in de stad, bui-
ten het enge kader van de communautaire 
bevoegdheden. Thinking out of the box! 
Dat siert haar. De denkoefening is interes-
sant en nodig maar niet evident. Dat blijkt 
al meteen uit de samenstelling van het 
publiek: een onderonsje van VGC-mensen 
en Nederlandstalige professionelen uit het 
middenveld. Op zich al een interessante en 
hoognodige ontmoeting. Maar de afwezig-
heid van Franstalige én anderstalige collega’s 
was een zware beperking. 

Al bij al kunnen we zeggen dat Stadspira-
tie verrijkend was. Het debat over netwerken 
en hun relatie met overheid en VGC is gelan-
ceerd. Als de VGC deze denkoefening op een 
open manier voortzet, groeit de samenwer-
king met het middenveld misschien uit tot 
echte ‘stadscoalities’.

Al
er

t –
 m

aa
nd

bl
ad

 va
n 

Br
al

 –
 n

um
m

er
 3

63
 –

 ju
ni

 2
01

0

Met Stadspiratie durft de VGC haar keurslijf 
te verlaten. Maar ze botst meteen op 
moeilijkheden. © Listentoreason

In een snel evoluerende maatschappij verliest een stroeve en versnipperde over-
heid houvast. Netwerken van mensen en instellingen kunnen het gat vullen. De 
Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) lijkt dat nu in te zien.

het verkiezingsprogramma  
van de milieubeweging

één autovrije  
zondag per maand

De milieubeweging heeft een gemeenschap-
pelijk memorandum klaar voor de volgende 
regering. Wie denkt dat de federale regering 
niets meer te zeggen heeft over leefmilieu, 
moet het lijstje maar eens lezen. De uitda-
gingen zijn niet min: 40% minder CO2 tegen 

2020, plaats voor groene stroom, kernuitstap, 
groene fiscaliteit, biodiversiteit, ecologisch 
productbeleid, intermodaliteit rond het spoor-
wegennet...

Je vindt het memorandum op www.
bralvzw.be.

Meerdere autoloze zondagen per jaar in Brus-
sel… We horen er al lang over spreken, het 
staat ook in het regeerakkoord maar dit jaar 
krijgen we er niet meer dan één. Daarom heb-
ben een aantal Brusselaars een petitie gestart. 
Zo willen ze de Brusselse regering een duwtje 
geven en zelfs vragen om “één zondag per 
maand een autovrij Brussel”  

Je kan die vraag kracht bij zetten op www.
ipetitions.com/petition/maandelijkseautolo-
zezondagbrussel.

http://www.bralvzw.be
http://www.bralvzw.be
www.ipetitions.com/petition/maandelijkseautolozezondagbrussel
www.ipetitions.com/petition/maandelijkseautolozezondagbrussel
www.ipetitions.com/petition/maandelijkseautolozezondagbrussel
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www.bralvzw.be

goede  
voornemens

www.modalshift.be 
checken voor de 
petitie en de acties 
over de grote ring

een affiche voor 
je raam hangen

lokale politici 
aanspreken over 
Iris 2 (auto- 
ontradende maat-
regelen vragen

petitie voor meer 
autoloze zondagen 
tekenen op  
www.ipetitions.com/
petition/maande-
lijkseautolozezon-
dagbrussel

…

de ontdekking van een mythe

“De Zenne is een mythische 
rivier”, zegt David Kuborn van 
Coördinatie Zenne. “Maar dicht-
bij het kanaal en de wijk Het 
Rad in Anderlecht ligt een van 
de zeldzame plaatsen in Brus-
sel waar de Zenne nog in open 
lucht stroomt. Op deze plaats 
heeft ze haar aantrekkingskracht 
behouden, met haar meanderend 
patroon en haar ‘natuurlijke’ 
oevers. We vinden het belang-
rijk deze waardevolle locatie te 
herwaarderen en daarom zijn we 
begonnen met Open Zenne, een 
project van ontdekking, sensibi-
lisatie en educatie.”

Coördinatie Zenne noemt 
zichzelf op haar website ‘een 
groepering van personen en 
milieuverenigingen uit de drie 
gewesten […] voor een duurzaam 
beheer van de waterlopen en de 
natte natuur in het Zennebekken.’ 

Bral: “Da’s een hele mondvol, 
David.”
“Ja maar ’t is nodig. Pas als 
de verschillende overheden de 
milieuproblemen geïntegreerd en 
grensoverschrijdend aanpakken, 
kan de rivier opnieuw natuur-

lijker worden. Dan kunnen we 
de overgebleven meanders en 
natuurlijke milieus herstellen. 
Zo kan een normaal rivierleven 
terugkeren waardoor omwonen-
den en bezoekers weer volop 
kunnen genieten van hun rivier, 
in al haar facetten.”

de ontdekking  
van de vereniging
In 2009 heeft de Coördinatie 
Zenne met haar wandelgidsen, 
haar begeleide wandelingen en 
andere sensibiliserende activi-
teiten ook de aandacht getrokken 
van het Centrum Paul Duvig-
neaud, genoemd naar de Brus-
selse pionier in de studie van 
het ‘stedelijk ecosysteem’. Het 
project Open Zenne werd eind 
2009 bekroond met de Prix 
Paul Duvigneaud, een prijs  die 
jaarlijks met de steun van Franse 
Gemeenschapscommissie, wordt 
uitgereikt.

 “Campagnes en sensibilise-
ringsactiviteiten voor het brede 
publiek rond de Zenne zijn ons 
ding” aldus David. “Zo hebben 
2000 Brusselse scholieren de 
rivier en het kanaal ontdekt op 

onze educatieve boottochten in 
Brussel. We geven ook de Zen
nekrant uit en de wandelgidsen 
Zoektocht naar een rivier. We 
organiseren studiedagen en rond-
leidingen in het waterzuiverings-
station, etc. We mogen daarbij 
zeker het Zennekanaal niet ver-
geten. Op de plaatsen in Brussel 
waar de Zenne verdween, is het 
kanaal nu zelfs dé waterloop van 
de stad.”

Bral: “Hoe kijk je nu naar de 
perikelen rond het waterzui-
veringsstation?”
“Wij konden ons helemaal terug-
vinden in de oproep van Bral 
toen: ‘Stop de discussie en start 
het station weer op.’ Opnieuw 
opstarten was het enige dat ons 
op dat moment interesseerde. 
Nu is het nog altijd moeilijk om 
de gevolgen van de sluiting in te 
schatten maar het was triest om 
te zien dat we daardoor meerdere 
jaren verloren zijn.”

het programma
“Eind juni organiseren we een 
info- en debatavond met als 
thema de toekomstperspectieven 
van de Zenne in Anderlecht. 
We willen de aandacht van de 
buurtbewoners, de nabijgelegen 
ondernemingen, de lokale en 
regionale overheden vestigen op 

deze site. We starten met 
een gegidste wandeling 
om de Zenne in openlucht 

in Anderlecht ‘live’ te 
(her)ontdekken.’

Meer info hier-
omtren t  en 
over het pro-
j e c t  O p e n 
Zenne vind je 
(binnenkort) 
op www.coor-

dinatiezenne.be          

“De Zenne stroomt in Anderlecht nog in een natuurlijke bedding. Een 
grensoverschrijdende aanpak kan het rivierleven in deze mythische rivier 
opnieuw herstellen”, zegt David Kuborn. © Coördinatie Zenne
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De tijd heelt alle wonden. Maar de rouw om de Zenne blijft. 
David Kuborn van Coördinatie Zenne wil ons warm maken 
voor een ontdekkingsreis naar een rivier die ons ontstolen 
is maar toch nog leeft.

Alert is het maandblad
van Bral vzw
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