
p. 3 > 6

België – Belgique

P.B. - P.P. BRUSSEL X

BC 6381

de kritische kijk van BRAL vzw op stedenbouw, leefmilieu en mobiliteit in het Brussels Gewest

xxxxxxx p. x>x
  Publieke ruimte,  

 de woonkamer van de 21ste eeuw 

p.7 Boulevard des Fruits en ook… 

p.10  Hoe demografisch is het nieuwe 

gewestelijk bestemmingsplan?

p.14 Un RER pour ou contre Bruxelles?

tweemaandelijks magazine – afgiftekantoor Brussel X – P3A9102 jg 22 – nr 376 – mei/juni 2012



c
o

lo
fo

n

in
h

o
u

d

ALERT is het gratis tweemaandelijks 

magazine van de Brusselse Raad voor het 

Leefmilieu (Bral vzw). ALERT est le magazine 

bimestriel gratuit de l’asbl Bral (Conseil 

bruxellois pour l’Environnement).

ALERT verschijnt 6 x per jaar. Voor een gratis 

abonnement, stuur je adresgegevens 

naar alert@bralvzw.be of bel 02 217 56 33. 

ALERT paraît 6 x par an. Pour vous abonner 

gratuitement, envoyez vos coordonnées à  

alert@bralvzw.be ou appelez le 02 217 56 33.

V.U.: Sarah Hollander, Bral vzw

Zaterdagplein 13, 1000 Brussel

T 02 217 56 33 – F 02 217 06 11

Bral = An Descheemaeker,  

Ingrid Dujardin, Ikram El Achkar,  

Hilde Geens, Marianne Stevens,  

Joost Vandenbroele, Steyn Van Assche,  

Piet Van Meerbeek, Jeroen Verhoeven.

Verzending: Etiket, een deelwerking van Atelier 

Groot Eiland vzw – T 02 511 72 10

Grafische vormgeving: Wim Didelez

Druk: drukkerij Gillis, 100% gerecycleerd papier

Copyright: Overname van artikels aanbevolen 

mits bronvermelding. Reproduction autorisée, 

moyennant mention de la source.

Meer nieuws, documentatie en opinies op 

  www.bralvzw.be Plus d’infos, de 

documentation et d’opinions sur notre site.

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.

wijkontwikkeling openbare ruimte

Publieke ruimte,  
de woonkamer van de 21ste 

eeuw
3

groene ruimte fruitbomen in de straat

Boulevard des Fruits
7

duurzame stadsontwikkeling planning

Hoe demografisch is  
het nieuwe gewestelijk 

bestemmingsplan? 
10

interview Groene Wandeling N-O-H

Over leven in een dorp dat er 
geen meer is

12

carte blanche Vincent Carton

Un RER pour ou contre 
Bruxelles?

14

Appel à projets  
“8m² pour chacun”  

Projectoproep  
“8m² voor iedereen”

16

b
e

la
n

g
ri

jk
im

p
o

rt
a

n
t

Wilt u ALERT  
blijven ontvangen ?  

Laat het ons weten ! 

Via een mail naar alert@bralvzw.be 
 of per telefoon aan het secretariaat :  

02 217 56 33. 

Vous voulez continuer  
à recevoir ALERT ?  

Faites-le nous savoir !

Par mail adressé à alert@bralvzw.be  
ou par téléphone au secrétariat  

02 217 56 33. 

 ! ! !

 ! ! !

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


wijkontwikkeling > openbare ruimte 

In Brussel ontmoeten culturen el-
kaar amper. Al ligt net daar de kracht 
van een goed geconcipieerde publieke 
ruimte. Een multiculturele stad als 
Brussel heeft ontmoetingsplekken no-
dig, waar verschillende culturen en 
mensen elkaar kunnen ontmoeten, 
waar kinderen kunnen spelen, waar 
jonge en minder jonge mensen elkaar 
kunnen ontmoeten, plaatsen waar 
het aangenaam vertoeven is. Het is op 
straat dat je contacten moeten kun-
nen leggen. En niet alleen binnen het 
kader van een georganiseerd netwerk. 
Publieke ruimte aangenamer maken 
is dus de manier om sociale cohesie te 
bevorderen en, bij uitbreiding, te genie-
ten van Brussel. We geven enkele idee-
en en enkele voorbeelden van wat voor 
ons kwaliteitsvolle publieke ruimte is.

Een kwaliteitsvolle publieke ruimte 
is een leefruimte
De openbare ruimte krijgt vandaag ei-
genlijk te weinig aandacht, zeker als we 
dit vergelijken met de rol die de straat 
eeuwen geleden had. De straat was 
vroeger nog een ontmoetingsplaats. 
Vandaag niet meer. Het is pijnlijk om 
te zien, en om dagelijks te ervaren, dat 
de publieke ruimte nog steeds gebruikt 

wordt om het autogebruik te facilite-
ren. Door het groeiend aantal auto’s 
wordt de druk op die schaarse ruimte 
groter. Maar terwijl de densiteit van 
Brussel alleen toeneemt en de woon-
oppervlakte beperkter wordt groeit ook 
behoefte aan ruimte voor de mensen 
zelf. De auto kan niet langer de belang-
rijkste eigenaar van de straat blijven. 
Waar blijft die publieke ruimte van de 
21ste eeuw?

De straat is (nog steeds) de plek waar we zo snel mogelijk weg wil-

len. Weinig kans dat we ons er rustig neerzetten om van het goede 

weer te genieten. Maar op welke manier kunnen we ons de straat, het 

kruispunt, het pleintje toe-eigenen? Welke zijn de voorwaarden om 

het contact met de publieke ruimte en alles wat zich daar kan afspe-

len te vergroten? Enkele dromen van Bral. 

Publieke ruimte,  
de woonkamer van de 21ste eeuw

Choux de Bruxelles 
maken gelukkig

Collectieve tuinen zijn ontmoetingsplaatsen. 
Ze zijn draaischijven van sociale contacten. 
In een stad met meer en meer mensen is 
het onmogelijk om ieder huisje een tuintje te 
geven. Een publieke tuin, zonder afbakening 
maar waar ieder toch zijn intieme plek heeft 
(bijvoorbeeld door bepaalde hoge begroei-
ing) en waar je gemeenschappelijk kan tui-
nieren of een moestuin of een speelweide 
kan inrichten…, wordt dit dé ontmoetings-
plek van de toekomst?

Maar ook via andere ingrepen in de publieke ruimte kun je mensen 
samenbrengen. Het atelier Dynamo in Zürich is een open werk-

ruimte op een pleintje, met ook een bar en waar allerhande workshops 
rond textiel, theater, muziek, fotografie, etc. worden georganiseerd. Dy-
namo is ook een zogeheten FabLab, een fabrication laboratory, een 
plaats waar je allerhande gebruiksvriendelijke machines ter beschik-
king hebt die je toe laten om bijna àlles te maken in hout en plastic.. 
FabLabs duiken in verschillende grote steden op en willen vooral een 
tegenwicht bieden voor de cultuur van de massaconsumptie.   

Dynamo heeft dan ook een grote aantrekkingskracht op de buurt. Het 
brengt cultuur, goesting, energie en creativiteit samen op één plaats. 
Bovendien is het atelier niet ergens weggestopt, maar staat het midden 
in de publieke ruimte, zichtbaar en toegankelijk voor iedereen die pas-
seert. Zo’n FabLab kan dienen om de buurt weer te laten leven en kan 
een manier zijn om mensen samen te brengen, zodat het kan uit-  f
groeien tot voedingsbodem voor nieuwe stedelijke initiatieven. 
(zie afbeelding p. 5)

FabLab Dynamo: good practice

Mmm lekker Brussel, alleen nog een beetje kwaliteit aub © Antoine Meyer
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Eenheidsworst
De verscheidenheid die eigen is aan 
Brussel zie je ook in de publieke ruimte. 
Matonge is de Bloemenhofwijk niet en 
de Begijnhofwijk is de Sint-Antonius-
wijk niet. Die verscheidenheid willen 
we graag behouden. Het maakt onze 
stad boeiend. Die verschillen zijn ook 
zichtbaar in de fysieke organisatie van 
de straten en pleinen. Het mag dus 
geenszins de bedoeling zijn om alle 
straten en pleinen op eenzelfde manier 
aan te leggen. Ruimtelijke ontwikke-
ling is maatwerk en is durven kiezen 
voor atypische oplossingen. Elke locatie 
heeft haar eigen ruimtelijk systeem en 
specifieke problemen en kansen. Het is 
belangrijk om daarin creatief te zijn.

Nog te dikwijls vluchten beleidsmen-
sen weg in compromissen of half werk. 
Bijvoorbeeld door een stuk van de 
straat aan te leggen van gevel tot ge-
vel en ‘de rest’ traditioneel her aan te 

leggen. Zoals de Lombardsijdestraat in 
Neder-Over-Heembeek. In eerste in-
stantie denken we dan: mooi initiatief. 
Maar het karakter van de wijk wordt 

met deze heraanleg eigenlijk volledig 
versnipperd. Ook de leesbaarheid voor 
gebruikers is duidelijk onvoldoende. 
Het líjkt alsof dit een straat is waar de 
voetganger koning is maar in de prak-
tijk naderen auto’s met hoge snelheden 
en blijft het een traditionele rijbaan. 
Een mislukte poging om van de straat 
shared space te maken.

Baksteen in de maag
De Belg houdt van bouwen en bricole-
ren. Daar is niets mis mee. Alleen gaat 
hij die bouwwoede best niet teveel toe-
passen op de publieke ruimte, of hij 
gaat er best wat creatief mee om. 

Neem nu straten die worden opgebro-
ken voor de vernieuwing van nutslei-
dingen. Dat zijn ideale momenten om 
de publieke ruimte te herdenken en in 
te spelen op hoe een straat van functie 
kan veranderen. Vandaag gebeurt het 
nog te vaak dat straten worden opge-

wijkontwikkeling openbare ruimte Publieke ruimte, de woonkamer van de 21ste eeuw

Durven creatief zijn 

Een creatieve (tijdelijke) aanleg vind je 
vandaag bijvoorbeeld op het begin van de 
Leuvensesteenweg, aan Madou. Een stuk 
steenweg kreeg daar tijdelijk een geel kleur-
tje, wat de vroegere functie van wijkpoort 
benadrukt. Het is een straat die nu leeft en 
uitnodigt. Door een eenvoudig geel kleurtje 
trekt de straat ineens de mensen aan om in 
het midden te lopen, even te blijven staan en 
met een glimlach op het gezicht rond te kij-
ken. Bovendien worden auto’s er niet meer 
toegelaten en zullen de autobussen, die er 
later wel weer zullen rijden, er niet aan 
denken om hier snel te rijden..
(zie afbeelding p. 5)

Het Mauerpark. Een stuk niemandsland tussen Oost- en West- Berlijn, dat met weinig budget werd 
aangelegd met gras en beton, met een graffitimuur als decoratief element. Een succesverhaal, intrin-

sieke eenvoud en een flexibele publieke ruimte waar iedereen zijn ding kan doen. © Franz Richter
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broken om ze nadien gewoon in oor-
spronkelijke staat te herstellen.

Ook met bestaande publieke ruimte 
kan en moet creatiever en flexibeler 
omgesprongen worden. 

Een op het eerste zicht zinloos en mo-
nofunctioneel betonnen straatvlak – zo 
kun je er wel een paar vinden in Brussel 
– kan gebruikt worden als speelplein of 
voor een markt. 

Ook een betonnen vlak kan dus publie-
ke ruimte zijn, net zoals een grasplein 
dat kan zijn. Kijken maar naar het Mau-
erpark in Berlijn. Dat voormalige stuk 
niemandsland tussen Oost en West Ber-
lijn werd met weinig budget aangelegd 
met gras en beton, met een graffitimuur 
als decoratief element. Het park is ru-
dimentair aangelegd, maar heeft toch 
een grote kwaliteit, doordat het letter-
lijk ruimte laat aan de gebruikers om 
het park in te vullen zoals ze willen, van 
een barbecue tot een openluchtconcert. 
Al moeten we, wanneer we gras- en 
betonvlakken aanprijzen als goede pu-
blieke ruimtes, wel de nuance te maken 
dat groen ook meer moet zijn dan enkel 
wat gras. In het hiernavolgende artikel 
over ‘ons’ Anspachpark gaan we hier 
dieper op in (zie artikel p. 7-9).

De codewoorden zijn dus flexibiliteit 
en creativiteit. We moeten vooral de 
ruimte die we ter beschikking hebben 
gebruiken om de transformaties die 
spontaan plaatsvinden, op te vangen. 
Ook tijdelijk gebruik van ongebruikte 

gronden – eigenlijk een vorm van stads-
ontwikkeling zonder stedenbouw – past 
in dit plaatje.

Welke stappen zet het Gewest om 
de 21ste in te luiden?

Het is goed om te dromen, om dingen 
anders te zien, maar hoe zit het met 
het beleid? De Brusselse regering heeft 
vandaag in het kader van de opmaak 
van het GPDO (Gewestelijk Plan voor 
Duurzame Ontwikkeling) bij verschil-
lende bureaus studies besteld over de 
dichtheid van het stadsweefsel: een 
over verdichting, een over hoogbouw en 
een over publieke ruimte. Het doel van 
die derde studie is om de bestaande pu-
blieke ruimte in het Gewest in kaart te 
brengen, te typologeren. De combinatie 
van de drie plannen moet ons in staat 
stellen plekken te identificeren die kun-
nen verdicht worden, al dan niet in de 
hoogte, en andere plekken te tonen 
die gededensifiëerd moeten worden en 
waar dus extra onbebouwde, publieke 
ruimte kan komen. Op deze manier kan 

Publieke ruimte, de woonkamer van de 21ste eeuw wijkontwikkeling openbare ruimte

Bewoners hebben recht op hun straat en moe-
ten mee bepalen hoe hun publieke ruimte ge-
organiseerd wordt. Het beleid moet coproduc-
tie aanmoedigen, door een bewonersgroep of 
straatvereniging – onder begeleiding van de 
gemeente – geld te geven om hun straat een 
extra dimensie te geven, zelf te onderhouden, 
kleine ingrepen te doen. Dat geld kan gebruikt 
worden voor de aankoop van speeltuigen, 
planten, bomen of de aanleg van vluchtheu-
vels, etc. Het is een manier om mensen hun 
eigen straat te doen toe-eigenen, respect 
te hebben voor hun leefomge-
ving.

Geld voor je straat

Een Fablab zoals dit atelier Dynamo in Zurich, 
kan een aantrekkingspool worden om een buurt 

weer leven in te blazen. © FAB Lab

Een stukje mislukt shared space: de Lombardsijdestraat 
in N-O-H. Je ziet het einde al voor het begonnen is. 
Een maat voor niets. ©  Steyn Van Assche
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wijkontwikkeling openbare ruimte Publieke ruimte, de woonkamer van de 21ste eeuw

GPDO een soort landschappelijk richt-
schema bevatten. Alleen is het nu maar 
hopen dat het Gewest de juiste keuzes 
maakt. Want studies zijn natuurlijk nog 
geen goedgekeurd plan, en een plan be-
paalt nog altijd onvoldoende de prak-
tijk. Wordt vervolgd. 

Marianne Stevens

L'espace public, la salle du 
séjour du 21ème siècle
Comment transformer cet espace en un 
lieu qui soit un peu le prolongement de 
votre propre espace de vie ? Quels sont 
les outils disponibles pour s'approprier 
l'espace public : le jardinage urbain, un 
fab lab, prendre votre rue et votre bud-
get en main... Nous devons peut-être 
concevoir la rue autrement que comme 
une simple alternance de trottoirs et de 
voirie automobile. Il reste quantité de 
réflexions à mener pour guider l'espace 
public bruxellois vers le 21ème siècle. Le 
gouvernement bruxellois a commandé 
une série d'études sur la densification, 
la construction en hauteur et l'espace 
public. Nous en guettons impatiem-
ment les résultats et espérons que la 
Région opérera les bons choix. 

De Braldefinitie van publieke ruimte  
= de som van volgende elementen

investeren in uitzicht en sfeer + creativiteit + origineel 
stadsmeubilair + speelweefsel + polyvalent + 
geen privé-eigendom + ontmoetingsruimte

De Ramblas in Barcelona, een landmark, of hoe je de publieke ruimte ten volle kan benutten  
in tegenstelling tot onze Brusselse ‘ramblas’ aan het Centraal Station.

We zijn in blijde verwachting van meer 
mensengeluiden ipv autogeluiden op de 

openbare weg. © Antoine Meyer

ALERT nr 376 – mei / juni 2012 BRAL6



groene ruimte > fruitbomen in de straat 

Tien kinderen van de naschoolse op-
vang van het OCMW in het Begijnhof 
knikken als ik vraag of ze wel eens naar 
een park gaan. En of ze al ooit iets ge-
plant of gezaaid hadden. “Ja, in een 
bloempot” zegt Ihmad. “Met mijn ou-
ders gaan we naar de speeltuin” zegt 
Fatima. “En met de opvang gaan we in 
de vakantie naar het bos.”

De natuur trekt hen wel aan, zou je 
zeggen. Ze zijn in elk geval erg gretig 
als ze horen dat ze tijdens de paasva-
kantie bloemetjes gaan zaaien in de 
bakken op het Begijnhofplein. Maar ei-
genlijk komen ze zelden in aanraking 
met natuur. Ze wo-
nen allemaal in het 
centrum en daar is 
natuur ver te zoe-
ken. Het decoratieve 
uitheemse boompje 
in het straatbeeld 
kan niet opboksen 
tegen de algemene 
indruk van beton en 
chroom. Die boompjes zijn gewoon niet 
“natuurlijk” genoeg. De binnengebieden 
zijn al niet beter. De kaart bij dit arti-
kel spreekt boekdelen: het centrum en 
de hele 19de-eeuwse gordel liggen er bij 
als een bloedrode vlek in een stad die 
vooral aan de buitenkanten zeer groen 
kleurt. Dat wil zeggen: dit zijn huizen-
blokken met percentages aan groen 
van nul tot tien procent. Groen is er zo 
goed als niet. Ook de paar parkjes en 
speeltuinen die de binnenstad rijk is, 
bevatten weinig natuur. Het zijn vooral 

“minerale” speelruimtes of rustplek-
ken, plekken waar kinderen moeten 
kunnen spelen of volwassenen komen 
rusten. Het natuuraspect beperkt zich 
meestal tot enkele bomen. Denk aan 
de Hooikaai achter de KVS of het Sint-

Franciscuspark in Sint-Joost. Belangrijk 
als ontmoetings- en speelruimte maar 
geen plaatsen die het contact met de 
natuur herstellen.

Gezonde mensen
Contact met natuur is nochtans erg 
belangrijk voor de volksgezondheid. 
Heel wat studies tonen aan dat men-
sen die meer contact hebben met groen 
zichzelf omschrijven als gelukkiger of 
gezonder. En in 2009 koppelden twee 
Nederlandse onderzoekers de objec-

tieve ziektecijfers van 300.00 patiënten 
aan de afstand tussen hun woning en 
groene ruimten. Bleek dat bij 15 van 
de 24 ziekteclusters mensen minder 
symptomen vertoonden in buurten met 
groen, onafhankelijk van hun inkomen. 
Mensen die groen in de buurt hebben, 
zijn bijvoorbeeld minder depressief. Bo-
vendien blijkt dat laag opgeleide men-
sen en kinderen extra baat hebben bij 
een groene omgeving, mogelijk gewoon 
omdat zij meer tijd doorbrengen in de 
buurt van hun huis. 

Opmerkelijk is wel dat groene ruimtes 
in de meest dichtbevolkte buurten veel 

De Brusselse binnenstad heeft 

een groot gebrek aan groen en 

dat heeft effect op de gezond-

heid van de inwoners. Een pro-

ject van Bral toont dat fruitbo-

men op straat mensen opnieuw 

in contact kunnen brengen met 

de natuur. En ze leveren nog 

fruit op ook. En als alles goed 

gaat zelfs kriekbier.

Boulevard des Fruits

Vruchten die groeien in de binnenstad 

nemen zo goed als geen vervuiling op uit  

de bodem en al helemaal niet uit de lucht.

Zaterdag 10 maart. Een stuk of dertig vrijwil-
ligers van diverse pluimage planten fruitbomen 

en -struiken op Fontainas- en Begijnhofplein. 

De kinderen van de naschoolse opvang teke-
nen decoratie voor op de bakken om iedereen 

op te roepen hun bomen te respecteren. 
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groene ruimte fruitbomen in de straat Boulevard des Fruits

minder positief effect bleken te hebben 
op gezondheid. De onderzoekers sug-
gereren dat dit te maken heeft met een 
gevoel van onveiligheid dat weegt op 
parken in stadscentra. Als je ’s avonds 
voorbij een groter park moet in stedelijk 
gebied, voelen veel mensen zich waar-
schijnlijk niet gelukkiger en gezonder 
maar net bang en gestresseerd. Dat zet 
ons voor een dijk van een uitdaging: 
waar en hoe kunnen we onze binnen-
stad zo vergroenen dat de levenskwali-
teit en de gezondheid van mensen er op 
vooruit gaan?

Fontainas
Zaterdag 10 maart. Een stuk of dertig 
vrijwilligers staan met hun voeten en 
spades in de aarde op het Fontainas- 
en het Begijnhofplein. De kinderen van 
de naschoolse opvang zijn er bij maar 
ook coole ketten, gepensioneerden, een 
timmerman en deftige dames… Doel: 
fruitbomen en -struiken planten. Er is 
van alles en nog wat: perzik, appel en 
peer, hazelaar… Er zijn stekelbessen 
en frambozen. Maar de sterren van de 
dag zijn de Schaarbeekse kriekelaars. 
Vooral het feit dat Brouwerij Cantillon 

uit Anderlecht de krieken zal verwer-
ken in hun traditioneel kriekbier trekt 
de aandacht. En als die kriek dan nog 
geschonken wordt in café Moeder Lam-
bic, op Fontainas zelf, is de Brusselse 
kringloop helemaal gesloten. 

Voor wie achterdochtig is: vruchten 
nemen zo goed als geen vervuiling op 
uit de bodem en al helemaal niet uit de 
lucht. Maar je moet het fruit natuurlijk 
wel wassen voor consumptie.

Met deze actie draagt Bral twee ele-
menten aan die belangrijk zijn voor de 
vergroening van de centrumwijken. Het 
eerste gaat over kwantiteit; het tweede 
over kwaliteit van groen. Er moet ten 
eerste meer groen zijn en wel overal: 
op straten, pleinen, gevels en daken. We 
hebben geen grote braakliggende terrei-
nen meer in het centrum waar we een 
park van kunnen maken en dus moeten 
onze straten en lanen de functie van 
park overnemen. Dubbel voordeel want 
in een groene straat blijft beweging, er 

zijn voetgangers en verkeer, onveilig-
heid is verder weg.

Als je even rond kijkt in de Vijfhoek, 
dan vind je al snel één laan die lijdt 
aan obesitas en die dringend rijvakken 
moet prijsgeven. De ideale plek dus om 
een park te maken. We hebben het over 
de Anspachlaan. Na de verkiezingen 
zou deze autoroute urbaine een voet-
gangerszone moeten worden, tussen 
de Plattesteenstraat en het Brouckère-
plein. Die mogelijkheid staat alleszins 
in het gemeentelijk mobiliteitsplan dat 
nu in openbaar onderzoek is. 

Groene straten
Dan is er de kwalitatieve kant van de 
zaak. Al te vaak kiezen gemeenten bo-
men en struiken die weinig onderhoud 

Groene ruimte is zo goed als afwezig 
in het centrum en de hele 19de-eeuwse 
gordel. © CIBG

De Schaarbeekse Kriekelaars  
staan in bloei. 

We hebben geen grote braakliggende 

terreinen meer in het centrum waar we een 

park van kunnen maken, dus moeten onze 

straten en lanen die functie overnemen.
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groene ruimte fruitbomen in de straatBoulevard des Fruits

vragen en tegen een stootje kunnen 
maar stellen ze zich niet de vraag of die 
planten ook iets bijdragen op vlak van 
biodiversiteit. En of die planten mensen 
meer in contact brengen met de seizoe-
nen, met de natuur. Dat is jammer want 
andere soorten zouden onze straten en 
pleinen en flinke injectie kwaliteit kun-
nen toedienen. Fruitbomen zijn volgens 
ons een uitstekend middel om dat te 
doen. In de lente dragen ze bloemen, 
daar komen insecten op af, later komen 
er vruchten voor mens en dier… Buurt-
bewoners zijn vaak zo enthousiast dat 
ze mee verantwoordelijkheid willen 
dragen voor de planten. De bomen in 
het Begijnhof krijgen de kinderen als 
meter en peter.

Dit enthousiasme komt niet uit de lucht 
vallen. Al enkele jaren hebben stede-
lijke moestuinen en boomgaarden de 
wind in de rug. Overal in Brussel en de 
wereld schieten ze uit de grond, als… 
euh… worteltjes. In parken, op vergeten 
hoekjes van straten, op het dak van de 
Koninklijke Bibliotheek... Diverse orga-
nisaties begeleiden tuiniers en houden 
online kaarten bij van fruitbomen en 
groentetuinen. Buitenlandse voorbeel-
den zijn Fruitcity of Neighborhoodfruit 
(>Public Trees). Leefmilieu Brussel, onze 
Brusselse milieuadministratie, en het 
kabinet Evelyne Huytebroeck zijn ook 
overtuigd. Ons Gewest heeft al een Plan 
voor Duurzame Voeding en een pro-
jectoproep ‘collectieve moestuinen’. 
Natuurlijk kan een stad zichzelf nooit 
voorzien van al het eigen voedsel. Zeker 
granen en vleesproductie vragen veel te 
veel grond. Maar fruit, groenten, aroma-
tische kruiden… kunnen prima groeien 
in hoekjes en kantjes van de stad. Veel 
ecologischer dan ze van de andere uit-
hoeken van Europa of de wereld te la-
ten overkomen.

Piet Van Meerbeek

 www.fruitcity.co.uk  
 www.neighborhoodfruit.com/ 
 public-trees 

Plus de vert à Bruxelles
Le pourcentage d'espaces verts oscille 
entre zéro et dix pour cent dans les 

îlots du centre-ville. C'est regrettable, 
sachant que des études ont établi le 
lien entre espaces verts et santé. Com-
me le centre-ville ne possède plus des 
grands terrains vagues qui pourraient 
être transformés en parcs, ce sont nos 
rues qui doivent remplir cette fonction. 
Le boulevard Anspach, par exemple. Le 
Bral a pris les devants en plantant des 
arbres fruitiers sur la place Fontainas 
et la place du Béguinage, avec l'aide de 
nombreux volontaires enthousiastes. 
Idéal pour rétablir le contact entre les 
hommes et la nature, attirer les insec-
tes et cultiver des fruits selon le princi-
pe de la chaîne de distribution courte... 
À votre santé !

Na de verkiezingen zou de Anspachlaan eventueel een 
voetgangerszone moeten worden, tussen Plattesteenstraat 

en De Brouckèreplein. De ideale plek dus om een 
park te maken en de binnenstad te voorzien van het 

levensnoodzakelijke groen.

Fruitbomen geven voeding voor insecten en 
vruchten voor mens en dier. Buurtbewoners 
zijn vaak zo enthousiast dat ze mee verant-

woordelijkheid willen dragen voor de planten.
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duurzame stadsontwikkeling > planning

Waarom een D-GBP?
Het D-GBP wil een antwoord bieden 
op de demografische groei en de bijbe-
horende huisvestingscrisis. Vandaag 
wonen er in Brussel zo’n 1.100.000 
mensen, tegen 2020-2025 1.230.000. 
Dat komt neer op een jaarlijkse toe-
name van zo’n 7000 huishoudens. 
Huishoudens die een woning nodig 
hebben. Maar waar moeten die ko-
men?

De leegstand, de huidige grondreser-
ves en de wettelijk nog te bebouwen 
percelen voldoen namelijk niét om de 
huisvestingscrisis het hoofd te bie-
den. Vandaar dat het plan ook wonin-
gen wil toelaten in zones die daarvoor 
momenteel nog niet of minder voor in 
aanmerking komen. Een klus die men 
wil klaren zonder de economische acti-

viteiten aan te tasten en het harmoni-
eus samengaan van functies in gevaar 
te brengen. Heikel.

Waarom een D-GPB? (II)
Daarnaast – of was het bovenal? – wil 
het D-GBP de functie van Brussel als 
Belgische en Europese hoofdstad ver-
sterken. Dat moet gebeuren via een 
speciale behandeling voor de strategi-
sche zones Delta en Heizel. 

Nu Europa niet meer geïnteresseerd 
is in Delta, is deze herziening ten bate 
van onze internationale uitstraling al 
minder relevant. Maar aangezien ook 
het ziekenhuis en de woningen aldaar 
zonevreemd zouden zijn, is een herzie-
ning sowieso nodig. Het demografische 
aspect neemt het hier dus alsnog over 
van het internationale. 

De Heizel zou een echt Gebied van Ge-
westelijk Belang (GGB) worden. Wat 
gepaard gaat met een specifiek pro-
gramma en meer zeggenschap van het 
Gewest over de toekomst ervan. Een 
‘bemoeienis’ die de Stad Brussel waar-
schijnlijk niet erg vindt. Al is het maar 
omdat dat specifiek programma wél 
plaats laat voor een shoppingcenter, en 
de huidige bestemming niet.

Dit luik van het D-GBP heeft dus niets 
vandoen met de demografische groei. 
Net zoals de andere, vaak kleinere, ver-
anderingen die along the way worden 
voorgesteld. 

Wat verandert er?
Naast enkele bestemmingsveranderin-
gen op de kaart, morrelt het plan vooral 
aan de huidige voorschriften van bepaal-
de zones. Het gaat om zones die van-
daag niet of niet in hoofdzaak bestemd 
zijn voor huisvesting, maar die dat in de 
toekomst wel zullen kunnen zijn.

Denk aan kantoorzones en zones voor 
collectief belang. En wanneer men 
leegstaande terreinen/gebouwen wil 
herbestemmen, zal men een groter per-
centage woningen moeten realiseren 
dan nu voorzien. Ook de voorschriften 
van enkele Gebieden van Gewestelijk 
Belang wil men zo herschrijven dat er 
grotere percentages woningen mogelijk 
worden. Weststation (Molenbeek) en 
Van Volxem (Vorst) zijn hier de bekend-
ste voorbeelden. 

Maar de grootste verrassing van dit 
plan is de creatie van een gloednieu-
we bestemming: de ZEMU’s (Zone 
d’Entreprises en Milieu Urbain of OGSO 
in het Nederlands OndernemingsGe-
bieden in de Stedelijke Omgeving). 

ZEMU (aka OGSO)
Veel van de nieuwe ZEMU’s zijn indu-
striegebieden waar men de mogelijk-
heid wil scheppen ook woningen in te 
planten. Het economische karakter van 

Het demografisch gewestelijk bestemmingsplan (D-GBP) staat op het 

punt uit zijn ei te kruipen. Bral presenteert je alvast de grote lijnen en 

vogelde uit of er veel te vieren valt. Zet dit plan zoden aan de dijk? En 

nog: wat is de impact op de stedelijke industrie?

Hoe demografisch is  
het nieuwe gewestelijk bestemmingsplan? 

En toen kreeg pater architect een inval: ‘Laat ons in de hoogte gaan en het ommeland groen laten!’ 
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de zone moet wel gevrijwaard blijven 
en de verschillende functies moeten op 
een of andere manier met/naast elkaar 
kunnen bestaan. 

Je kan dit zien als een aanval op het in-
dustriële karakter van sommige terrei-
nen langs het kanaal óf als een gedeel-
telijke bescherming ervan. 
Want hoe industrieel die 
gebieden moeten of zullen 
blijven, is ons nog ondui-
delijk. Hoe dan ook denk 
je best twee keer na voor 
je een kanaaloever op-
geeft, in tijden waarin men 
vrachtverkeer van de weg moet halen. 

Een ander gezicht van het concept 
ZEMU zien we dan weer in wat nu de 
‘sterk gemengde gebieden’ zijn, de ge-
bieden waar dus veel functies naast 
elkaar bestaan. Al jaren trekken veel 
bedrijven weg uit die gebieden. Omdat 
ze willen groeien, omdat het verkeer 
vast zit, omdat de grond of huur te duur 
is of omdat er meer geld te verdienen 
valt met woningen. Deze trend wil men 
omkeren, door van sommige van deze 
gebieden een ZEMU te maken. Produc-
tieactiviteiten worden dus beschermd 
en blijven welkom, al gaat het dan wel 
om meer ‘stedelijke’ industrie van max 
2000 m² vloeroppervlakte. Liefst met 
wat appartementen er boven. Wij ho-
pen alvast dat er genoeg ondernemin-
gen willen investeren in deze context 
en hopelijk creëren ze ook lokale te-
werkstelling. 

De opportuniteit en zelfs levensvat-
baarheid van woonprojecten moge-
lijk gemaakt door de invoering van de 
ZEMU’s verschilt van locatie tot locatie 
en zal goed omkaderd moeten worden. 
De logica om van de ene zone wel en de 
andere geen ZEMU te maken, lijkt bo-
vendien al eens zoek. Opportunistische 

drijfveren en de invloed van enkele pri-
vé-projecten spelen duidelijk mee. 

Kassa kassa
Omdat met woningen wat te verdienen 
valt, zou menig eigenaar héél blij zijn 
zijn stuk industriegrond plots in een 
ZEMU te zien veranderen. Speculatie is 
altijd een van de neveneffecten geweest 
van gemorrel aan bestemmingsplan-
nen. Vaak doet alleen al het gerucht dat 
er aan gemorreld zal worden, veel gron-
den van eigenaar veranderen. Om dit 
enigszins te temperen is de regering nu 
heel hard aan het nadenken hoe men 
die gecreëerde meerwaarde zal kunnen 
afromen. Wij duimen alvast en geven 
ineens nog eens een oud idee mee: ver-
plicht 20% sociale woningen!

Geen verdichting zonder vergroening
Al die nieuwe mensen zullen niet al-
leen moeten kunnen wonen en werken 
maar ook al eens een frisse neus halen. 

En dan halen wij graag bovenstaande 
slogan boven. Het D-GBP houdt reke-
ning met onze vraag, door vooral in de 
dicht bevolkte eerste kroon, waar meer 
groen nodig is, enkele bestemmingen 
te veranderen naar groengebied. Menig 
plan staat hier al in de steigers maar zo 
krijgen ze alvast een wettelijke veran-
kering. Echt vernieuwend zou het ech-
ter pas zijn, mochten we een GBP krij-
gen waarin groen deel uitmaakt van de 
voorschriften voor élke bestemming. 

Overal scholen!
Maar een mens heeft niet alleen wat 
groen, een huis, werk en veel liefde 
nodig. Ergens daartussen moet er ook 
plaats én geld zijn voor scholen, die 
uiteraard cruciaal zijn in de discussies 
over de verwachte bevolkingsexplosie, 
die overigens niet alleen Brussel aan 
gaat. Zelfs met een efficiënt beleid en 
een goed D-GBP kan Brussel de boom 
slechts gedeeltelijk opvangen. Vlaan-
deren én Wallonië zullen hoe dan ook 
geconfronteerd worden met ‘onze’ 
overbevolking. Om te investeren in 
hun eigen toekomst moeten ze dus 
blijvend investeren in goed Brussels 
onderwijs. 

Steyn Van Assche

Bral organiseert op donderdag 7 juni 
om 19u30 een Bralcafé over het D-GBP 
in de Micromarché (Steenkoolkaai 9,  
1000 Brussel)

 
À quel point le PRAS  
est-il démographique ?
Le Plan régional d'affectation du sol 
(PRAS) démographique veut apporter 
une réponse à la croissance démogra-
phique galopante et à la crise du loge-
ment qui l'accompagne. D'ici 2020, la 
Région devra satisfaire une demande 
de pas moins de 7.000 nouveaux loge-
ments par an. Un défi auquel ce plan 
ne peut répondre que de façon très par-
tielle, entre autres en modifiant l'affec-
tation de certaines zones et en adaptant 
les règles. Cela faciliterait la construc-
tion de logements sur des terrains qui 
ne sont pas, ou dans une moindre me-
sure, destinés à l'habitat. 

Hoe demografisch is het nieuwe gewestelijk bestemmingsplan? duurzame stadsontwikkeling planning

Achter deze onopvallende gevel in Anderlecht, zit Gillis, de drukker van Alert. Het is een schoolvoor-
beeld van stedelijke industrie. Veel gelijkaardige ondernemingen namen echter de benen naar meer 

perifere industriezones. © drukkerij Gillis

Een kanaaloever geef je niet zomaar 

op in tijden waarin men vrachtverkeer 

van de weg moet halen.
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interview > Groene Wandeling N-O-H

Zijn jullie eigenlijk een buurtvereni-
ging, een natuurvereniging of toch 
een groep wandelaars?
In 1993 zijn wij opgericht om de Heem-
beekse groenzones te beschermen te-
gen allerhande stort en het uitgraven 
ervan. Die zones als buurtbewoners be-
wandelen was vooral een handige zet 
om dit te verhinderen. Wij zijn onder-
tussen uitgegroeid tot een buurtvereni-
ging met duurzame én sociale inslag, 
met oog voor het groen en steden-
bouwkundig patrimonium. Onze naam 
knipoogt naar de gewestelijke Groene 

Wandeling, met wie wij vaak verward 
worden: maar wij zijn ouder en zíj heb-
ben onze naam ‘gepikt’.

Hoe ziet jullie groep er uit?
Wij zijn een niet-gesubsidieerde buurt-
vereniging, met een ledental dat va-
rieert van 50 tot 80 en we hebben ook 
veel sympathisanten. En jawel, zo-
als vele andere verenigingen zijn wij 
steeds op zoek naar jong bloed. Onze 
RvB mist ook Vlaamse opvolging. Wij 
zijn goed pluralistisch. Dit betekent dat 
onze standpunten ingang vinden bij de 

meeste partijen: één van onze belang-
rijkste verworvenheden. Wij voeren 
niet alleen defensieve acties maar or-
ganiseren tal van positieve activiteiten, 
zoals thematische wandelingen, deel-
name aan de Monumentendag, enz. 

Hoe ervaren jullie de talrijke 
huisvestingsprojecten in N-O-H? 
De demografische druk is een realiteit 
en onze wijk ís nu eenmaal minder dicht 
bevolkt. Maar nimby’s willen wij niet 
zijn. Anderzijds willen we ook geen al te 
snelle sociologische omwenteling voor 
de bestaande populatie, en vinden wel 
dat alles ordentelijk en in overleg moet 
gebeuren. De bekende beschutte werk-
plaats Ferme Nos Pilifs, een maatschap-
pelijke baken in de wijk én in de sociale 
economie werd bijna zonder omkijken 
versmacht! De ongeveer 4.000 inwoners 
mogen rekenen op welgeteld 48 nieuwe 
kinderdagverblijfplaatsen – veel te wei-
nig natuurlijk – en schooluitbreidingen 
“zijn gepland”. Over de MIVB-plannen 
blijven wij in het duister tasten. De nieu-
we woningen moesten absoluut vóór de 

Over leven in een dorp dat er geen meer is
Een stadsdorp. De noordelijke kolonie van Brus-

sel-Stad. De kabouters in de koninklijke tuin. Ne-

der-Over-Heembeek krijgt talrijke etiketten opge-

plakt, de ene al wat origineler eof correcter dan 

de andere. Eén van de vele verenigingen actief in 

N-O-H is de Groene Wandeling, die wel degelijk met meer bezig is dan 

met groen en met wandelen, zo blijkt. Voorzitter Benoît Elleboudt over 

stedelijke bossen, consumptietempels en de uitvinding van publiek-

private samenwerkingen. 

De Groene Wandeling bijt zich vast in lokale dossiers en bedient het beleid van stevige kritiek,  
maar organiseert ook positieve activiteiten, zoals de jaarlijkse Lendrikswake. © De Groene Wandeling 
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gemeenteraadsverkiezingen verdeeld 
worden, weet je. Het gepolitiseerde 
dienstbetoon is nooit ver weg…

Wat zijn de zwarte punten  
in jullie wandeling(en)?
De talrijke bouwwerven hebben onze 
voetwegen danig verstoord. Als ‘kabou-
ter’, zoals je zegt, is het serieus lobbyen 
en onderhandelen met elke bouwheer 
om hem ervan te overtuigen het tracé te 
herstellen. De uitbreiding van de woon-
wijk Bruynstraat biedt misschien een 
kans op een echte lus aan de Noord-
rand van de wijk. In het dossier van 
de seniorenresidentie De Wilde Rozen 
heeft het OCMW-bestuur zich in 2006 
wel onze argumenten eigen gemaakt. 
De wandeling met eigen bewegwijze-
ring gaat dwars door het privédomein 
zodat senioren en wandelaars elkaar 
kunnen ontmoeten. Eigenlijk een soort 
PPS (publieke private samenwerking, 
nvdr) avant la lettre. Sindsdien werken 
wij regelmatig samen met het goed ge-
integreerd rusthuis.

Hoe staan jullie tegenover de 
ontwikkelingen in de kanaalzone ?
Samen met andere verenigingen zijn 
wij zeer bezorgd. Wij vinden het een 
essentiële economische slagader waar-
van de Heembekenaars niet enkel de 
lasten moeten dragen maar ook de 
lusten delen, bijvoorbeeld tewerkstel-
ling. Gewest, Stad en Haven hebben een 
communicatieplicht over de toekomst 
van de zone. De Groene Wandeling wil 
echter nooit gemakkelijke, populisti-
sche standpunten innemen. Met peda-
gogie en grondige dossierkennis bieden 
wij vaak evenwichtige oplossingen aan. 

Het dossier rond Recamix was bijna 
geruisloos tot bij de overlegcommissie 
geraakt. Dat was een bedrijf dat op 100 
meter van rijhuizen asbest en gevaar-
lijke stoffen wou verwerken. Dankzij 
onze efficiënte communicatie en net-

werking kreeg de stedenbouwkundige 
dienst liefst 200 bezwaarschriften bin-
nen in nauwelijks anderhalve dag! 

Bpost, dat zich nu ook in de zone wil 
komen vestigen, pleegt voor ons be-
drog en chantage. Het komt er niet om 
het kanaal te gebruiken en levert geen 
werk aan streekgenoten. Daarvoor is de 
nabijheid van Vilvoorde te evident. Men 
spreekt toch ook niet van het viaduct 
van Heembeek? Een ‘postboot’ zal de be-
stelwagens trouwens niet vervangen... 

Ook Uplace en Just Under the Sky zijn 
wij allesbehalve goedgezind. Je moet 
weten dat onze wijk quasi ingesloten 
ligt tussen de R0, het koninklijk domein 
en het kanaal. N-O-Heembeek heeft 
dan nog wel een dorps karakter – ook al 
takelt dat verder af – maar we kreunen 
vooral onder de druk van de automo-
biliteit. De verkeersinfarcten aan het 
viaduct en de Van Praetbrug zijn een 
zekerheid als die twee consumptietem-

pels er komen. In een duurzaam econo-
misch model moét volgens ons vervoer 
per water centraal staan.

Jullie zijn de drijvende kracht  
achter het fameuze ‘stedelijk bos’  
in Heembeek? 
Inderdaad, dat bos is voor ons een ge-
rechtvaardigde compensatie voor de 
nieuwe huisvesting. Het ontsluiten en 
aaneenschakelen van groenzones is per 
definitie duurzame stadsontwikkeling. 
Wij zijn in deze zeker geen fundi’s maar 
waakzame voorstanders van vrijetijds-
activiteiten in groenzones in stedelijk 
milieu. De Stad Brussel is bereid de aan-
koop van geïsoleerde bouwpercelen te 
budgetteren om het Begijnenbosdal uit 
te breiden tot een ruim stedelijk bos. We 
zien het als eentegenhanger van Terka-
merenbos in het zuiden van Brussel. We 
kijken er nauw op toe dat het GPDO niet 
aan ons voorbijgaat. Weet dat de Heem-
beekse groenzones niet beschermd zijn!

Het bos zou, gewestoverschrijdend, 
mooi aansluiten met het park Drie Fon-
teinen en het Tangebeekbos in Vilvoor-
de. Wij zijn uitgesproken én tweetalig 
én voorstanders van deze groene link. 
Wat politiek zo moeilijk lijkt, moeten 
wij als bescheiden burgers betrachten. 
De Groene Wandeling draagt daar graag 
haar steentje toe bij.

Joost Vandenbroele 

Over leven in een dorp dat er geen meer is interview Groene Wandeling N-O-H

Lendrikswake/fakkeltocht
Op 9 juni organiseert De Groene Wandeling de jaarlijkse Lendrikswake/fakkeltocht, die loopt van 
N-O-Heembeek tot in het park de 3 Fonteinen. Bral is fan van intergewestelijke initiatieven 
en wandelt dit jaar mee. Iedereen is welkom om ons te vergezellen. 
Alle info: www.brunoh.be.

1 De Groene Wandeling volgt met argusogen 
de vele woonprojecten in N-O-Heembeek. De 

goeie integratie van de beschutte werkplaats 
Ferme Nos Pilifs is voor de vereniging heel 

belangrijk. © De Groene Wandeling 

3 In seniorenresidentie De Wilde Rozen heeft 
het OCMW naar De Groene Wandeling geluis-

terd. De bewegwijzerde wandeling loopt door 
het privédomein zodat senioren en wandelaars 

er elkaar kunnen ontmoeten. © De Groene 
Wandeling
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Il faut d’abord se rappeler que si cette 
idée a été développée, c’est en réalité 
partiellement à cause de la réduction 
drastique des services omnibus du 
plan IC-IR de 1982 et peut-être aussi de 
l’abandon complet par les vicinaux du 
vaste réseau ferré reliant le Brabant à 
Bruxelles.

Les discussions autour du RER ont été 
complexes et tendues et ce n’est que le 
4 avril 2003, après de longues négocia-
tions entre 4 opérateurs de transport 
(SNCB, STIB, TEC et De Lijn) et leurs au-
torités de tutelle, qu’une convention a 
été approuvée.

Passons en revue les différentes facettes 
de cette convention: L’exploitation de 
la ligne 26 (Hal-Delta-Mérode-Haren-
Vilvorde) en semaine avec 3 trains par 
heure est un succès puisque la fréquen-
tation des gares a été multipliée par 3, 5 
ou même 10 selon les gares entre 1990 
et 2009.

Quant aux travaux d’infrastructure, 
même s’ils ont pris beaucoup de re-
tard, ils avancent: mise à 4 voies des 
lignes 161 et 124 et création de gares 
(Vivier d’Oie, Arcades, Germoir); deux 
tronçons font encore l’objet de recours 
au Conseil d’État. La fin des travaux est 
annoncée pour 2019. Il en va de même 
pour les travaux qui ne sont pas exclu-
sivement liés au RER: le tunnel Schu-
man-Josaphat, le diabolo , le quadrila-
tère nord, etc.

Du matériel roulant a été commandé 
et les livraisons ont débuté cette an-
née. Il faut toutefois souligner que les 
Desiro ML de Siemens ne sont pas des 
véhicules spécifiques au RER (ils circu-
leront pour les autres services). Ceux-ci 

auraient dû, par exemple, comporter 
plus de portes afin de réduire les temps 
d’embarquement et de débarquement.

Un autre élément important de cette 
Convention est que le comité de pilo-
tage réunissant les 4 ministres, leurs 
administrations et les 4 sociétés de 
transport éprouve quelques difficultés 

à se réunir et ne parvient en tout cas 
pas à se mettre d’accord sur le sché-
ma d’exploitation: combien de lignes, 
quelle fréquence, quelles gares…? 
Or, ce dernier point est essentiel pour 
Bruxelles. Depuis le début, la Région 
demande que le RER constitue une 
nouvelle offre de mobilité intra-bruxel-
loise en plus de son rôle en faveur de 
la navette. Le souhait de Bruxelles est 
qu'une série de gares soient rajoutées 
aux 31 gares existantes (+ trois gares 
décidées: Erasme, Moensberg et Exposi-
tion). Il s'agit en l'occurrence de la Cage 
aux Ours, Rogier, Saint Josse, Petite Île 
ou Cureghem, CERIA, Wielemans, De 
Trooz et Lycée Français.

À titre d’exemple, la possibilité tech-
nique de réaliser une halte «Cage aux 

Plus de 20 ans après avoir lancé le 

concept du RER en tant qu’instru-

ment de mobilité dans et autour 

de Bruxelles, il est inquiétant de 

devoir constater qu’on n’est pas 

très avancés.

L’exploitation de la ligne 26 (Hal-Delta-Mérode-Haren-Vilvorde) en semaine avec 3 trains par heure 
est un succès : la fréquentation des gares a été multipliée par 3, 5 ou même 10 selon les gares entre 

1990 et 2009. © NMBS
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Il est urgent que Bruxelles 

développe une expertise 

interne et surtout une vision 

issue d’un large débat public.



Ours» entre la chaussé de Haecht et la 
Place Verboeckhoven a été démontrée, 
ce qui n’empêche pas l’exploitation de 
la SNCB de la refuser pour des questions 
de capacité de la ligne. Or, les études vi-
sant à identifier les gares ayant le plus 
de potentiel de fréquentation placent la 
Cage aux Ours en tête! 

Dernier élément de la convention de 
2003: les fameuses mesures d’accom-
pagnement. Ici encore, c’est Bruxelles 
qui y a intérêt parce qu’il a été démon-
tré que le RER allait accélérer le mouve-
ment actuel (environ 13.000 personnes 
par an) d’exode urbain.

Les mesures à prendre par chacune 
des 3 Régions demandent un certain 
courage politique. Elles portent sur 
des actions qui concernent le coût du 
déplacement, la politique de stationne-
ment – en particulier sa limitation dans 
les quartiers de bureaux – et enfin et 
surtout la réduction de la capacité rou-
tière, simultanément à l’augmentation 
de la capacité ferroviaire. Sur ce dernier 
point, force est de constater que c’est la 
direction opposée qui est prise: élargis-
sement du Ring 0, tunnel routier sous 
l’avenue de Cortenberg, prolongement 
de l’autoroute de Namur jusqu’au bou-
levard Général Jacques… 

A part cela, les mesures d’accompa-
gnement semblent faire défaut. En 
conclusion, le dossier du RER reste très 
complexe et les parties en présence 
défendent des intérêts divergents, voire 
opposés.

Ce qui compte pour la Flandre et la 
Wallonie c’est d’améliorer l’accès au 
bassin d’emploi bruxellois pour leurs 
navetteurs, et sans doute aussi de profi-
ter du RER pour étendre la zone métro-
politaine sur leur territoire. Bruxelles 
attend du RER une réduction de la pres-
sion automobile et une nouvelle offre 
interne de mobilité qui, par les arrêts 
engendrés, réduit l’attractivité du RER 
pour les navetteurs flamands et wal-
lons, d’où conflit. Bruxelles demande 
aussi que les mesures visant à maî-
triser l’exode de la population vers la 
périphérie soient effectives, ce qui n’est 
sans doute pas une priorité pour les 2 
autres régions, bien au contraire quand 
on se réfère aux mécanisme de finan-
cement des Régions. Enfin, ce qui divise 
encore c’est la prise en charge des frais 
d’exploitation de cette offre nouvelle. 

Face à ce dossier partiellement bloqué, 
le constat doit être fait que, grâce au 
RER, le chemin de fer dispose progressi-
vement de plus d’infrastructures et de 
matériel roulant pour améliorer l’effi-
cacité des services IC-IR! Un fameux 
paradoxe.

Il est urgent que Bruxelles développe une 
expertise interne et surtout une vision is-

sue d’un large débat public. L’émergence 
du dossier de la jonction nord-midi en 
renforce encore l’importance. 

Pour conclure, une piste intéressante 
vient de voir le jour: dans le cadre de 
l’étude «Bruxelles Métropole 2040», le 
bureau 51N4E a fait une proposition 
de réseau modifiant de façon impor-
tante la donne. Il propose de réaliser à 
l’intérieur de la Région bruxelloise deux 
boucles en transport public ferré: l’une 
à l’Ouest, qui utiliserait la ligne 28, se 
bouclerait au Nord et exploiterait les 
tunnels de pré-métro situés sous les 
boulevards du Centre pour rejoindre la 
ligne 28 au Sud de la gare du Midi. L’autre 
circulerait à l’Est sur la ligne 26, se bou-
clerait au Nord pour rejoindre la jonc-
tion Nord-Midi et fermerait la boucle à 
hauteur de Moensberg. Des variantes 
d’itinéraires sont tout à fait envisa-
geables, en particulier en regroupant les 
parties centrales de ces 2 boucles sur un 
même axe (les boulevards du Centre) 
afin d’alléger la pression sur la jonction 
Nord-Midi. Cette offre intra-bruxelloise 
a ceci d'intéressant qu'elle permettrait 
d’exploiter les lignes venant de l’exté-
rieur de Bruxelles avec une desserte 
plus fine en province et plus large en 
ville, puisque Bruxelles bénéficierait 
de ces boucles intra-bruxelloises. On 
aurait ainsi levé l'un des principaux 
points de divergence qui opposent les 
parties concernées. 

Vincent Carton,  
ingénieur, urbaniste

Le bureau 51N4E propose de réaliser à l’intérieur de 
la région bruxelloise deux boucles en transport public 

ferré. © 51N4E

La possibilité technique de réaliser une halte  
«Cage aux Ours» a été démontrée, ce qui 

n’empêche pas l’exploitation de la SNCB de la 
refuser pour des questions de capacité  

de la ligne. 
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Het GEN ook voor Brussel? Toen in 2009 de toenmalige staatssecretaris voor 
Mobiliteit Etienne Schouppe een exploitatieschema voor het GEN (Gewestelijk Ex-
presnet – RER in ‘t Frans) bekendmaakte, uitte Bral samen met verschillende andere 
Brusselse organisaties (platform SMOB) stevige kritiek. Het ‘GEN à la Schouppe’ 
bevatte meer lasten dan lusten voor Brussel: GEN is voor pendelaars, niet voor 
Brusselaars, te weinig Brusselse stations, véél overlast door werken, vele ontei-
geningen,… nu twee jaar later is over het GEN eigenlijk weinig nieuws te rapen. 
Betekent het GEN een meerwaarde voor de Brusselaars? Ingenieur en stedenbouw-
kundige Vincent Carton legt vandaag de vinger op de Brusselse wonde en wijst op 
een interessant voorstel.
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Après le succès de l'année dernière, 
l'asbl Bral lance cette année à nouveau 
l’appel à projets pour la semaine de la 
Mobilité avec le slogan « 8m² pour cha-
cun! » Le Bral appelle à une autre utili-
sation des 8 m² destinées aux places de 
parking dans la ville

Le Bral rappelle par ailleurs que 40% 
des familles bruxelloises ne possèdent 
pas de voiture et que celles-ci ont le 
droit de disposer d'un espace public 
aussi large que les personnes dispo-
sant d'une voiture.

La population à Bruxelles va augmenter 
mais pas l'espace public. Une conclu-
sion logique s'impose, il devra il y avoir 
plus de places pour les gens et moins 
pour les voitures. 18% de la surface de 
la Région Bruxelloise sont des infra-
structures routières, plus de 70% d’une 
rue traditionnelle bruxelloise – de fa-
çade à façade – sont destinés à un trafic 
mécanisé et à des places de parkings. Il 
ne reste donc que 30% pour les piétons, 
cyclistes et autres moyens de déplace-
ment. Cela ne représente pas un par-
tage équitable de l'espace urbain. 

Une vraie politique de stationnement 
est nécessaire pour diminuer le trafic 
automobile. Bral attire l’attention sur le 
fait qu’on ne pourra atteindre l’objectif 
de diminution de 20% du trafic automo-
bile d’ici à 2018 fixé dans le Plan Iris 2 
sans mettre en place une solide poli-
tique de stationnement. Le Plan Iris 2 
présente d’ailleurs comme objectif de 
réduire le nombre de places de stati-
onnement de 16% d’ici à 2018. Des ob-
jectifs essentiels pour la viabilité de la 
ville, aujourd’hui et à l’avenir.

Na het succes van vorig jaar lanceert Bral 
vzw dit jaar opnieuw de projectoproep 
voor de Brusselse Week van de Mobili-
teit. Met de slogan “8m² voor iedereen!”, 
roept Bral op tot een ander gebruik van 
8m² ‘parkeerplaats’ in de stad.
Bral herinnert eraan dat 40% van de Brus-
selse gezinnen geen auto bezit, en dat die 
evenveel recht hebben om de openbare 
ruimte te gebruiken als mensen met een 
auto. De bevolking in Brussel zal toene-
men, maar de openbare ruimte niet. Het 
is dan ook een logische conclusie dat er 

meer plaats moet komen voor mensen, 
en minder voor auto’s. 18% van de op-
pervlakte van het Brussels Gewest is ver-
keersinfrastructuur. Meer dan 70% van 
een traditionele Brusselse straat – van ge-
vel tot gevel – is bestemd voor gemecha-
niseerd verkeer en parkeerplaatsen. Dan 
hou je nog 30% over voor voetgangers, 
fietsers en andere verplaatsingsmidde-
len. Dat is geen eerlijke verdeling

Parkeerbeleid nodig voor een leefbare 
stad. De doelstelling uit het Brussels 

mobiliteitsplan Iris 2 om het autover-
keer met 20% te verminderen tegen 
2018, kan niet gehaald kan worden zon-
der een degelijk parkeerbeleid.

Daarom bevat dat plan ook de concrete 
doelstelling om het aantal parkeer-
plaatsen in de openbare ruimte met 
16% naar beneden te halen tegen 2018. 
Broodnodig voor de leefbaarheid van 
onze stad, nu en in de toekomst. Bral 
roept de Brusselaars op om die doelstel-
ling mee te helpen bereiken.

Appel à projets “8m² pour chacun” 

Projectoproep “8m² voor iedereen” 

Bekijk via 8m2.org zeker ook de video van de projectoproep, 
met deelnemers van editie 2011. / Ne manquez pas la vidéo 

sur 8m2.org, elle déborde de belles idées! © Loïc Dehassewww.8m2.org

http://www.8m2.org
http://www.8m2.org

