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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

De ontwikkeling van onze grote grondreserves zal 
bijlange niet genoeg woningen opleveren om de 
bevolkingsgroei op te vangen. Ligt het alternatief in 
verdichting van de bestaande wijken ?” © Anirudh 
Koul / Infomatique

gezocht : 140 000 woningen 

De voorspelde bevolkingsgroei is een extra-
polatie. Zo trekt het planbureau de huidige 
tendens door dat de middenklasse de stad 
ontvlucht en dat de ‘armere’ bevolking toe-
neemt, onder meer door migratie. Tendensen 
kunnen echter evolueren ; zeker over 50 jaar. 
Als de politiek slaagt in haar plannen om de 
middenklasse in Brussel te houden, wordt de 
woningsnood nog groter. Andere ingrepen 
maken ze dan weer kleiner. Maar voor het 
gemak vertrekken we van de premisse dat 

er binnen 50 jaar 140 000 nieuwe woningen 
nodig zijn. Wat te doen ? 

1. leegstand aanpakken 
Niemand weet hoeveel leegstaande woningen 
er zijn. Schattingen lopen uiteen van 15 tot 
30 000. Als we die leegstand eindelijk effi-
ciënt aanpakken, kunnen we daar wellicht 
duizenden van recupereren. Bovendien kun-
nen we woningen maken in andere gebouwen 
die nu leeg staan. Een studie toont aan dat er 
bijvoorbeeld in lege kantoren plaats is voor 
zo’n 3 000 woningen. We houden het in totaal 
op zo’n 15 000 nieuwe woningen dankzij de 
strijd tegen leegstand. 

2. grondreserves volbouwen 
Je kan je afvragen of er wel een wooncrisis is 
als we naar onze talrijke grondreserves kijken : 

Het planbureau voorspelt dat Brussel 
tegen 2020 zomaar eventjes 169 000 
extra inwoners telt. En tegen 2060 
300 000. Daarom zouden we 140 000 
nieuwe woningen nodig hebben. Bral 
berekent of dat kan. En wordt Brussel 
dan onleefbaar ?

zeker wonen

speeltijd  
is gedaan
Sinds 1 juli is ons land voorzitter 
van de EU. Ironisch. Want net 
enkele dagen vroeger heeft de 
Commissie ons als stoute leer-
lingen bij ons nekvel genomen. 
De Commissie vraagt een sanctie 
omdat we nog altijd problemen 
hebben met onze waterzuivering 
(dit slaat in Brussel op waterzui-
veringsstation zuid). En ze geven 
ons een laatste waarschuwing 
omdat er te veel fijn stof in de 
lucht zit. Uitstel verdienen we 
niet, vindt de Commissie, want 
geen enkel Gewest  doet genoeg 
om onze luchtvervuiling naar 
beneden te halen. 

Binnen twee maand gaat de 
zaak van het fijn stof naar het 
Hof van Justitie. Er is weinig 
twijfel dat dit ons zal bestraffen. 
En de boetes zullen niet mals 
zijn. Dwangsommen van 200 000 
euro per dag zijn mogelijk. 

Is eindelijk het moment 
gekomen waarop onze Gewesten 
met de rug tegen de muur staan ? 
Waarop ze verplicht zijn om de 
uitstoot van het verkeer sterk te 
doen dalen ? Allicht wel. En met 
wiskundige modellen berekent 
de Commissie ook welke maat-
regelen nodig zijn : zones in de 
stad waar je niet meer binnen 
mag met oude en vervuilende 
voertuigen, fiscale maatregelen 
als de slimme kilometerheffing, 
roetfilters, minder auto’s tout 
court... Gedaan met verstop-
pertje spelen !

Sarah Hollander

Voorzitster Bral vzw 
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Weststation, Josaphat, Thurn & Taxis, Schaar-
beek Vorming... Maar momenteel loopt er een 
studie over de ontwikkeling van dichtbevolkte 
‘ecologische’ wijken op die terreinen en het 
ziet er naar uit dat dit maar 20 à 30 % van de 
vraag zou inlossen. Grofweg 35 000 woningen 
dus. Veel meer kan het niet zijn. Zeker als we 
weten dat er ook nog anderen noden zijn zoals 
meer groen, scholen en tewerkstellingpolen.

3. verdichten
Met de aanpak van de leegstand en het aanbo-
ren van de grondreserves komen we dus nog 
niet aan de helft. Blijft over : het bestaande 
stadsweefsel dichter bebouwen. Dat lijkt 
niet moeilijk ; Brussel heeft een gemiddelde 
dichtheid van slechts 63 inwoners per hectare 
terwijl Lyon 90 inwoners per hectare huisvest 
en Parijs 200. Groei is dus nog mogelijk. Maar 
waar en hoe ? 

De eerste gordel is al dicht bevolkt. Sint-
Joost telt nu al meer dan 200 inwoners per 
hectare. Het lijkt dus logisch om de pijlen te 
richten op de minder dichtbevolkte gebieden. 
Gelukkig hebben alle overheden samen nog 
‘loslopende’ percelen die goed zouden zijn 
voor 12 000 woningen, vaak in de dunbevolkte 
gebieden. Dat komen we al aan 62 000.

Daarmee zijn we bijna aan ’t eind van ons 
Latijn. We kunnen nog kleiner gaan wonen, 
gemeenschaps- en kangoeroewonen stimule-
ren, huizen optrekken in de hoogte... Maar dat 
laatste wordt technisch en politiek moeilijk. 
Want hoe kunnen we de privé pushen om bij 
te bouwen ? Of villawijken verdichten zonder 
alles af te breken ? Neen, 140 000 nieuwe 
woningen tegen 2060 lijkt een mission impos-
sible. Wellicht moeten we de oplossing zoeken 
buiten de gewestgrenzen. 

metrostations
Bovendien rijst een ander probleem : veel van 
die ‘dunbevolkte’ stukken Brussel blijken 
amper bereikbaar met openbaar vervoer. 

Willen we er ooit in slagen het autoverkeer 
20 % te doen krimpen, is openbaar vervoer 
een conditio sine qua non. 
Daarom hebben we de bereikbaarheidskaart 
op de kaart van de bevolkingsdichtheid gelegd 
en dan blijkt dat veel goed ontsloten gebieden 
al dicht bevolkt zijn. Er zijn echter nog wel 
wat uitzonderingen. Zo is er nog groeimarge 
rond metrostations als Veeweyde, Eddy 
Merckx & Demey. Hoog tijd om terreinen 
daar te inventariseren.
Een piste die nog niet onderzocht is, is ver-
dichting rond de toekomstige treinstations 
van het gewestelijk expresnet. Als dit net 
een volwaardig deel wordt van ons openbaar 
vervoer, openen zich rond die stations nieuwe 
verdichtingsmogelijkheden in niet te druk 
bewoonde gemeenten : Ukkel, Elsene, Evere... 

vergroening 
Verdichting, allemaal goed en wel maar 
Brussel moet ook nog leefbaar blijven. Vol-
gens Bral moet de klemtoon in de al zeer 
dichtbevolkte gebieden dan ook liggen op 
vergroening. En vooral de creatie van een 
groen netwerk dat de verspreide lapjes groen 
met elkaar verbindt. In het kader van het 
wijkcontract Bellevue probeert Molenbeek 
alvast een as door de oude buurten een beetje 
te vergroenen. Een deel van het noodzakelijke 
groen kan je gewoon op straat aanleggen, als 
er minder auto’s zijn. Ook bij de nieuwbouw-
projecten op de grondreserves moet groen 
en de link met het (inter)gewestelijk groene 
netwerk van bij de aanvang een deel te zijn 
van de denkoefening. 

dualisering 
Vergroening kan beletten dat middenklasse-
gezinnen de stad ontvluchten naar den buiten 
of naar zo’n nieuwe ‘ecowijk’. In die zin 
kan je het bekijken als een tegengif voor de 
huidige dualisering op gewestschaal : de kloof 
tussen de nieuwe ‘duurzame’ wijken of de 

sjieke groene buurten in de tweede gordel 
en anderzijds de volkswijken met hun sterk 
opgesplitste huizen en hun gebrek aan groen.

Met hetzelfde doel bestrijden gemeenten de 
opsplitsing van herenhuizen of beschermen 
ze binnengebieden. Zo is er in Antwerpen 
een heus bouwblokkenbeleid om die bin-
nengebieden te verbeteren/beschermen en 
spelen ze die echt uit om families terug naar 
de binnenstad te trekken.

De keerzijde van de medaille is dat zo’n 
beleid huur- en aankoopprijzen kan doen 
stijgen. Voorzichtigheid is dus geboden. 
Sommigen gaan zelfs zo ver dat ze elke 
vergroening verketteren als bourgeois poli-
tiek om de armen te verjagen. Bij Bral zijn 
we genuanceerder. Iédereen is gebaat bij een 
aangenamere en meer gemengde woonomge-
ving, misschien nog het meest de armen. Want 
de huidige, wetenschappelijke aangetoonde 
verarming van de volksbuurten is voor de 
bewoners daar ook een aanslag op hun rech-
ten. Recent onderzoek van de ULB bevestigt 
wat iedereen vermoedt : dat mensen kansen 
missen omdàt ze in zo’n wijken opgroeien. 
Voor ons is het ideaal dat àlle buurten dicht-
bevolkt én gemengd zijn en toch groen. Dat 
wil ook zeggen dat we consequent moeten 
zijn bij de ontwikkeling van grondreserves : 
minstens 20% sociale woningen.

sterk beleid
Het wordt dus héél moeilijk om de woningnood 
binnen de perken te houden de komende decen-
nia. Zeker met onze beperkte planning en ons 
gebrek aan coördinatie & slagkracht. Het nieuwe 
gewestelijke plan voor duurzame ontwikkeling 
is dé kans om ons eindelijk grondig over de 
cruciale vraag van verdichting en vergroening te 
buigen. Ongecoördineerde densificatie onder de 
druk van ‘we hebben nu eenmaal zoveel nieuwe 
woningen nodig’ is nefast. Er zit niemand te 
wachten op nog meer auto’s, meer onleefbaar-
heid of nog langere wachtlijsten voor crèches.
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Als je de kaart van de 
bevolkingsdichtheid links 
vergelijkt met die van de 
bereikbaarheid rechts, zie 
je dat veel goed bereikbare 
buurten nu al dicht bevolkt 
zijn. Uitzonderingen zijn 

metrostations Demey,  
Eddy Merckx,  
Veeweyde...  

en de  
GEN-stations.

goed bereikbaar

bereikbaarheid

redelijk bereikbaar

slecht bereikbaar
groenzones

structurerende assen



De bevolking in de stad groeit. En wie zal al 
die bijkomende monden te eten geven ? Als 
stadsbewoner lijkt het antwoord logisch : de 
supermarkt, waar groenten en fruit uit de vier 
hoeken van de wereld gedurende heel het jaar 
uitgestald liggen.

Maar weinig mensen beseffen hoe afhan-
kelijk onze voedselvoorziening is van olie. 
Zware landbouwmachines, kunstmest, trans-
port, het kan niet zonder olie. Maar wat als 
die oliebevoorrading binnen x aantal jaren in 
de problemen komt en als de prijs navenant 
stijgt ? Nu al moeten de olieconcerns dieper 
en dieper boren naar nieuwe olievelden, met 
steeds meer risico’s. Merken we dat binnen-
kort ook aan de rekken van onze supermarkt ?

En dan nog iets : ook de armoede in onze 
stad zal de volgende jaren nog toenemen. 
Voor het leger daklozen en illegalen zijn onze 
appels en tomaten nu al te duur.

Vancouver
Maar alternatieven liggen overal voor het grij-
pen. Wat hebben bijvoorbeeld de steden Accra 
in Ghana, Beijing in China en Vancouver in 
Canada gemeen ? Dat stedelijke landbouw 
er goed ingeburgerd is. Mensen kweken er 
voedsel op balkons, verlaten stukjes grond, in 
de rand... In Vancouver tuiniert bijna de helft 
van de bevolking. 

Verwaarloosbaar is die productie niet. In 
tegenstelling tot graanteelt geven veel groen-
ten- of fruitsoorten een behoorlijke opbrengst 
op een zakdoek ruimte. Je hebt niet eens echte 
grond nodig om te boeren ; een paar bakken 
gevuld met aarde op een asfaltlaag volstaan.

kweken op daken
Ook in Brussel schieten overal in de stad 
collectieve moestuinen wortel : groepen 
buurtbewoners kweken groenten op een 
hoek van Thurn & Taxis, in de Gray-straat in 
Etterbeek of op de speelplaats van een school 
in Sint-Gillis, vaak onder impuls van vzw’s, 
transitiegroepen of gemeenten. Er staan nu 
zelfs moestuinen naast het Congresstation 
en op het dak van de Belle-Vue brouwerij ! 

Deze tendens hangt ook samen met de 
opkomst van bewegingen, her en der in de 
wereld, die onze landbouwproductie opnieuw 
meer lokaal willen maken. Zoals de Local 
Trade Alliance in de Verenigde Staten of de 
transitiebeweging die overwaait uit Engeland. 
Ook in Brussel staat zo’n beweging op. In juni 
organiseerden de vzw Le Début des Haricots 

met Ieb een trefdag voor al deze groepen. 
Check www.jardinsdepays.be voor meer info 
en voor een overzichtskaart met moestuinen 
(enkel in het Frans).

sociaal gemengd
Wat bezielt deze mensen om collectief groen-
ten te kweken in een hoogtechnologisch en 
individualistisch tijdperk ? De diversiteit 
aan motivaties blijkt bijna even groot als de 
biodiversiteit in de tuinen : je vindt er zowel 
financieel zwakkeren die goedkope en goede 
groenten willen als ‘bobo’s’ die vooral voor de 
biologische kweek gaan of die willen bouwen 
aan de postoliemaatschappij. Andere tuiniers 
houden van het contact met de aarde of met 
hun buren...

Uit onderzoek in New York bleek dat col-
lectieve moestuinen de houding van bewo-
ners ten opzichte van hun buurt verbeteren. 
Mensen laten minder afval op straat achter 
en vooral in armere buurten komen er veel 
meer gemeenschappelijke inspanningen op 
gang om de buurt te verbeteren.

De collectieve moestuinen in Brussel zijn 
vaak ook een toegevoegde waarde voor de 
biodiversiteit in de stad : veel oude variëteiten 
van groenten en fruit groeien er zonder che-
mische mest of pesticiden tussen allerhande 
bloemen. Het warmere microklimaat in de 
stad zorgt soms voor erg leuke verrassingen ; 
sommige exotische vruchten zoals vijgen 
en kiwi’s kan je in de stad kweken zonder 
verwarmde serre.
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bevolking groeit, groenten ook

leefbare buurt

Een Brusselse beweging van nieuwe, 
collectieve moestuinen steekt de kop op. 
Een marginaal verschijnsel ? Of kan dit 
nieuwe fenomeen echt iets betekenen 
voor het milieu, de sociale cohesie en 
de voeding van de Brusselaar ?

Je vindt een heel diverse mix van sociale groepen op de collectieve moestuinen. Collectief tuinieren 
is dan ook goed voor de sociale cohesie en de relatie tot de buurt.

De groentenbakken 
van project 8 m2 
verhuizen. Je kunt 
al groenten en 
fruit telen op een 
zakdoek grond. 
Onze restruimtes, 
daken en balkons 
zijn groot genoeg 
voor een serieuze 
voedselopbrengst.

http://www.jardinsdepays.be


iedereen wil hetzelfde  
voor Thurn & Taxis
Uit het debat tussen ministers, staatssecreta-
rissen en schepenen over Thurn & Taxis of 
T&T onthouden wij dat de minister van leef-
milieu het ontwerp van de publieke ruimte op 
en rond de site wil regisseren. Ze wil hiervoor 
zelfs een wedstrijd lanceren. Probleem : hoe 
moet je een publieke ruimte ontwerpen als 
niemand weet welk traject de toekomstige 
tram zal volgen ? Gelukkig schijnen de minis-
ters van mobiliteit en van leefmilieu nu wel te 
beseffen dat ze moeten samenwerken.

Er is trouwens echt wel haast bij om die 
nieuwe tram op de sporen te zetten. Zonder 
efficiënte ontsluiting met openbaar vervoer is 
een verdere ontwikkeling van T&T gewoon 
uit den boze. Niemand wil nog meer verkeers-
opstoppingen. Maar door allerlei technische 
argumenten en politieke veto’s tegen nieuwe 
tramsporen komt er geen schot in de zaak. 

Nog verheugend nieuws : werkelijk ieder-
een is het erover eens dat het woningpark 
op de site gemengd moet zijn. Er moeten 
niet alleen woningen voor de middenklasse 
komen maar ook sociale woningen, vinden 
onze politiekers. Én de nodige collectieve 
voorzieningen. Verschillende politici hebben 
zich bereid verklaard hiertoe een steentje bij 
te dragen.

Als laatste herinneren wij de politici graag 
aan hun engagement om de ontwikkeling van 
T&T zo te coördineren dat het opleidingen en 
tewerkstelling mee brengt. De Mission Locale 
heeft bijvoorbeeld een succesvolle opleiding 
voor installateurs van zonnepanelen. En laat 
nu net Leefmilieu Brussel héél véél zonnepa-
nelen plannen op het dak van hun toekomstig 
gebouw. Samenwerking moet mogelijk zijn.

Conclusie : een goede coördinatie is onont-
beerlijk om al die plannen uit te voeren. En dat 
is vanaf nu de taak van het Agentschap voor 
Territoriale Ontwikkeling ATO. Wij wensen 
hen veel slagkracht toe. Ze zullen de politici 
achter de veren moeten zitten zodat ze hun 
verantwoordelijkheid opnemen.

Tot 5 juli is de vergunningsaanvraag voor 
het gebouw van Leefmilieu Brussel in 
openbaar onderzoek.

wordt het Rijksadministratief 
Centrum écht publiek ?
Sinds het richtschema Kruidtuin af was, 
coördineerde niemand de ontwikkeling van 
de grote ex-kantoorwijk Rijksadministratief 
Centrum of RAC aan de Koningsstraat. Maar 
nu gaat het ATO zoals beloofd de regie in 
handen nemen. Om te beginnen willen ze 
de privépromotor in contact brengen met de 
verantwoordelijken voor de projecten rónd het 
RAC. Denk aan de heraanleg van de Pache-
colaan en de overkapping van de kleine ring, 
het oud-Dexia-gebouw… 

De promotor wacht daar niet op. Hij heeft 
tijdens onze week zijn ontwerp voor de site 
voorgesteld. Een ‘voorlopig plan, waar nog 
veel aan gewijzigd kan worden’, heet het. 

Gelukkig want er zijn zeker nog struikel-
stenen : zo staat er op de plannen een grote 
toren… pál op de groene verbinding door 
de Pécheretuin en de rest van de site. Een 
ander discussiepunt is dat de promotor geen 
woningen voorziet in het Arcadengebouw, de 
langwerpige blok. Maar dat toekomstige kan-
toorgebouw wordt in de huidige aanvraag in 
vier aparte onderdelen opgesplitst. Waarom in 
één deel geen huisvesting voorzien ? Volgens 
de administratie van de Stad Brussel is dat 
nog altijd mogelijk.

Nog nieuws is dat de Stad Brussel onder-
zoekt of een school onderdak kan krijgen op 
het  RAC, op z’n minst tijdelijk. 

Ook de plannen die de promotor heeft voor 
de Esplanade en de publieke ruimte rond de 
nieuwe gebouwen roepen veel twijfels op. 
De promotor wil waken over de ‘privacy’ van 
de toekomstige eigenaars en huurders. Maar 
heeft de Esplanade geen ingrepen nodig om 
er een echte publieke plaats van te maken 
die zowel overdag als ’s avonds zal gebruikt 
worden ? De stad heeft geen baat bij een gated 
community.

De volgende weken moet de Stad Brussel 
deze knopen doorhakken want na de zomer 
brengt ze haar bijzonder bestemmingsplan 
Pacheco in openbaar onderzoek. Dat wordt 
hét moment om officiële bezwaren in te 
dienen dus !

Ben je nog geïnteresseerd in een papieren 
versie van onze brochures over T&T of 
RAC, beide 2-talig ? Laat het ons weten 
via bral@bralvzw.be of www.bralvzw.be/
caerac en .../tourtaxis. Je vindt er ook de 
verslagen van alle debatten.
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armworstelen met de privé

Ook op Thurn & Taxis en op het Rijksadministratief Centrum zijn veel woningen nodig om al die 
nieuwe bewoners op te vangen. De politici zijn het alvast over één ding eens geworden op ons T&T-
debat. © Niall Kennedy

Twee grote lege plekken in Brussel 
staan aan de vooravond van belang-
rijke ontwikkelingen. Tijdens onze 
themaweken gaven administratie en 
politici hun geheimen prijs over Thurn 
& Taxis en het Rijksadministratief 
Centrum.

zeker wonen

mailto:bral%40bralvzw.be?subject=
http://www.bralvzw.be/caerac
http://www.bralvzw.be/caerac
http://www.bralvzw.be/tourtaxis
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nieuws van het front middenveld zwaait plak(je) 

heb jij een energiezuinige woning ?
Het mag dan wel zomer zijn, op het 
milieufeest liep het storm voor onze gratis 
2dehands mutsen. Bral maakte zo reclame 
voor de actie Collectief Isolé. Als jij ook 
nog je dak wil isoleren, mail dan als de 
vliegende bliksem marianne@bralvzw.be 
of bel 02 217 56 33.  

eco-tocht door Heembeek
De vzw Tochten van Hoop organiseert 
wandelingen voor groepen door Neder-
over-Heembeek. Een ecotocht noemen ze 
het en het gaat door “op de kruising van 
stad en platteland, van groen en industrie, 
van ecologisch bewustzijn en vervuiling”. 

“De lusten en de lasten zijn dikwijls onge-
lijk verdeeld. In kansarme buurten krijgen 
inwoners met de gevolgen van vervuiling te 
maken in minder groene gedeelten van de 
stad, de rijkere bevolking heeft de moge-
lijkheden de buitenzones van de stad op te 
zoeken” lezen we. Contacteer 0496/79 36 
24 of info@tochtenvanhoop.eu als je zo’n 
wandeling wil plannen.

paper aanzuig effect klaar
Het platform Modal Shift, waar Bral mee 
aan de kar trekt, heeft in juni een uitge-
breide paper over het aanzuigeffect van 
weginfrastructuur voorgesteld. We diepen 
hierin verder uit wat we al schreven in de 

alert van juni : dat een bredere grote ring 
alleen maar meer auto’s zou aantrekken. 
Je kan de paper downloaden op www.
bralvzw.be.

f ietsen naar de grote ring
De maandelijkse masse critique waarbij 
fietsers in groep door de stad trekken om 
hun vervoermiddel te promoten, trekt op de 
avond van 27 augustus naar de grote ring. 
Daarmee willen de fietsersbewegingen de 
aandacht trekken op de plannen van de 
Vlaamse overheid om de ring serieus te 
verbreden. En zeggen dat ze niet akkoord 
gaan. Als je mee wil, kan je meer info vin-
den op www.gracq.be.

Jaarlijks vijftig kg afval per inwoner minder ! 
Die geweldige ambitie stond in het ontwerp-
afvalplan dat de vorige gewestregering 
voorstelde in 2008. Prima, vonden wij toen, 
maar met de geplande maatregelen zouden 
we er nooit komen. Samen met IEB wisten 
we zeven andere organisaties te verzamelen 
rond een gemeenschappelijk bezwaarschrift.

Jammer genoeg bleef de vorige regering 
maar discussiëren over het plan. Pas sinds 
kort weten we welke van onze opmerkingen 
de definitieve versie gehaald heeft.

duideli jke t iming
Het Gewest was vergeten een timing te zet-
ten op haar ambitieuze preventiedoelstelling. 
Wij stelden 2014 als einddatum voor en de 
regering heeft ons daarin gevolgd.

toch saucissonage
Het plan heeft ‘geen betrekking op afval dat 
op de openbare weg werd achtergelaten’. Wij 
vonden dat spijtig en vroegen het netheidsplan 
in dit afvalplan te doen opgaan. De regering 
vond dat niet nodig.

gecoördineerde sensibil isering
We vroegen het Gewest visuele en laagdrem-
pelige sensibiliseringsmethodes uit te werken 
samen met de mensen op het terrein. Dat idee 
is nu ook terug te vinden in het plan. Ook in 
de praktijk tonen de kabinetten interesse in 
ons voorstel.

geen betaalzak
Dit blijft het grote mankement van ons beleid : 
hoewel het Gewest toegeeft dat er nood is 
aan economische instrumenten, komen we 
weer niet verder dan een onderzoek naar een 
‘betaalzak’. Binnen de twee jaar mogen we 
een rapport verwachten over een hoger tarief 
voor de witte zak. 

stimulans voor Net Brussel  ?
We vroegen de forfaitaire dotatie aan Net 
Brussel te vervangen (op z’n minst gedeelte-
lijk) door een subsidie a rato van de hoeveel-
heid gerecycleerd en hergebruikt afval. We 
vonden ook dat Net Brussel moet onderwor-
pen worden aan de voorziene taks op afval-
verbranding, als stimulans voor recyclage en 
hergebruik. Die eerste vraag levert niks op en 
voor de tweede blijft het afwachten.

kringloop = zwart schaap 
Ons platform vond dat de kringloopsector 
stiefmoederlijk behandeld wordt. Hun subsi-
die per ton ligt veel lager dan de dotatie van 

Net Brussel. En ook veel lager dan het tarief 
dat ze betalen als ze afval laten verbranden. 
De regering wil nu de ‘mogelijkheid onder-
zoeken om de efficiëntie van deze subsidies 
te optimaliseren’. Deur op een kier.

hergebruik in de bouw
Zoals we gevraagd hadden, zal het Gewest 
analyseren welke materialen en technieken 
afbraak en hergebruik in de bouw bemoeilij-
ken. We vroegen ook om in een latere fase een 
verbod op de meest hinderlijke materialen en 
technieken af te vaardigen. Daar is het Gewest 
niet op in gegaan maar ze denkt wel aan een 
verplichting om gevaarlijke en herbruikbare 
materialen te inventariseren vóór een afbraak.

meer containerparken
Het Gewest spreekt al jaren over bijkomende 
containerparken. Wij vroegen garanties dat 
die er eindelijk komen. En dat het Gewest het 
beheer van de gewestelijke en gemeentelijke 
containerparken zo regelt dat selectieve inza-
meling voorrang krijgt. Beide doelen staan 
duidelijk in het plan.

statiegeld op gevaarli jk afval ?
Zoals we gevraagd hadden, voorziet het 
plan statiegeld of een terugnameplicht voor 
gevaarlijk afval, in overleg met de andere 
Gewesten.

1 oven dicht !
Het grote nieuws viel al met het regeerak-
koord. Met ons bezwaarschrift hadden we 
het Gewest opgeroepen om op termijn een 
van de drie verbrandingsovens te sluiten en 
de nieuwe regering heeft dat voornemen 
overgenomen. Voor het eerst ! !
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Sinds kort is bekend welk afvalbeleid 
het Gewest Brussel de komende jaren 
wil voeren. Bral en andere vereni-
gingen hebben enkele punten thuis 
gehaald.

Zoals wij gevraagd hebben, is het Gewest nu 
gewonnen voor een terugnameplicht of een statie-
geld voor gevaarlijk afval en de verpakking er van.

mailto:marianne@bralvzw.be
mailto:info%40tochtenvanhoop.eu?subject=
http://www.bralvzw.be
http://www.bralvzw.be
http://www.gracq.be
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onze 
alternatieve 
zomertips
- schiet in actie 
tegen de verbreding 
van de grote ring : 
petitie, affiche en 
info over de masse 
critique van 27/8 op 
www.modalshift.be.

- tuinier mee met 
talloze andere bxl-
aars. Kijk eens op 
www.jardindepays.be.

- binnenkort op 
www.bralvzw.be : 
standpunten van de 
milieubeweging over 
regionalisering van 
milieubevoegdheden !

een neut groen in ‘t grijze hart van België 

De Heyvaertwijk tussen oud-
Molenbeek, Kuregem en de Vijf-
hoek is vooral gekend door de 
handel in tweedehandswagens in 
de gelijknamige straat. In en rond 
Terrassen aan de Sluis, de wonin-
gen van de Gewestelijke Ontwik-
kelingsmaatschappij van Brussel 
die er in 2008 werden opgeleverd, 
vormde zich een informele groep 
mensen die regelmatig samenko-
men om het leven in hun wijk zo 
aangenaam mogelijk te maken. 
Een gesprek met David Leyssens.

Volgens jullie is de heraanleg van 
de Ninoofsepoort erg belangrijk 
voor Brussel. Waarom ?
‘De Kanaalzone is één van de 
dichtstbevolkste wijken van heel 
België. Hier wonen naar schatting 
100 000 inwoners. Toch is het 
ver stappen naar een rustpunt en 
groenzone. De Ninoofsepoort ligt 
daar midden in en het is één van 
de enige grote plaatsen waar nog 
ruimte is voor groen. Hier is nog 
plaats om hogere levenskwaliteit 
te bieden voor de bewoners van de 
wijk. Bovendien ligt de Ninoof-
sepoort op het laagste punt van 
Brussel. De aanwezigheid van 
water, dankzij het kanaal, biedt 
enorme opportuniteiten. 

Toch merken we dat het dossier 
vooral op gewestelijk niveau een 
erg lage prioriteit heeft. De vorige 
minister van mobiliteit heeft een 
masterplan gemaakt maar over dat 

plan is nog geen consensus. Al in 
2009 had er een stedenbouwkun-
dige vergunning moeten zijn voor 
de aanleg van de Ninoofsepoort 
maar die is er nog altijd niet. En los 
daarvan… de politiek discussieert 
erg weinig ten gronde over de de 
Kanaalzone voor Brussel.’

Zijn er nog dossiers die jullie 
opvolgen ?
‘De huidige verkeerssituatie op 
de Ninoofsepoort is erg gevaarlijk 
voor fietsers en voetgangers en 
we proberen dat zoveel mogelijk 
in de aandacht te brengen. Wij 
blijven ook de plannen voor de 
Wattan-toren aan de Ninoofse-
poort opvolgen. Oorspronkelijk 
wilden ze daar 19 000 m² kan-
toren bouwen. Nu is er een plan 
om die toren aan te passen en 

een woonfunctie te geven. We 
volgen ook de plannen op rond 
de Bellevue-site en er zijn ook 
enkele mensen in onze buurt 
betrokken bij de wijkcontracten 
en het grootstedenbeleid.’ 

Doen jullie naast dossiers vre-
ten en lobbyen ook nog andere, 
leuke dingen in de buurt ?
‘We streven ernaar om onze buurt 
zoveel mogelijk op een positieve 
manier onder de aandacht te bren-
gen. Onze activiteit van eind mei 
op het Driehoeksplein was daar 
een leuk hoogtepunt van. Mensen 
liepen altijd rond dat pleintje heen, 
omdat het zo vuil en onveilig was. 
We hebben dan met 45 buurtbewo-
ners beslist om zelf de handen uit 
de mouwen te steken. Met de steun 
van de groendienst van Molenbeek 
hebben we het plein helemaal opge-
kuist. De hagen tot op kniehoogte 
afgesneden, 150 rozenstruiken 
aangeplant, 4 grote bloembak-
ken neergezet... We hebben ook 
wandelpaden aangelegd waardoor 
buurtbewoners nu niet langer langs 
maar wel over het plein wandelen. 
Nu is de volgende stap mensen 
bijeen te brengen en activiteiten op 
dit plein te organiseren.’

Vamos que vamos  ! ! Als jij 
zin hebt om mee te werken aan 
de initiatieven van Terrassen 
aan de Sluis, neem dan gerust 
contact op met Joost via joost@
bralvzw.be of 02 2 17 56 33.

interview
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Vergroening van de Ninoofsepoort is cruciaal voor Brus-
sel, vindt de bewonersgroep Terrassen aan de sluis. David 
Leyssens legt uit waarom.

Ninoofse-
poort

Thurn &
TaxisElisabeth

Sippelberg

Marie-José

Warande

Bos

In het blauw zie je cirkels met een straal van 1 km rond elke groene ruimte 
in de ruime omgeving. Vanaf de Ninoofsepoort is het erg ver tot het 
dichtsbijzijnde groen.

http://www.bralvzw.be
http://www.modalshift.be
http://www.jardindepays.be
http://www.bralvzw.be

