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Vorige week maakten de federale
en Brusselse premiers bekend dat
een tijdelijke vereniging van Belgi-
sche en Spaanse studiebureaus
(met onder meer het studiebureau
ARIES) een globale conceptstudie
voor de Europawijk zal ontwikkelen.
Daarbij moeten die een ‘evenwicht
zoeken tussen de vele kantoren en
de woonfunctie in de wijk’. De stu-
diebureaus krijgen 5 maanden tijd.
Net genoeg dus voor deze federale
regering om de plannen aan het
publiek voor te stellen.

Voor de bewoners van de Euro-
pawijk is dit al de derde studie over
hun wijk in 2 jaar. Op zich is het een
goede zaak dat de federale over-
heid na jaren verstoppertje spelen

z’n verantwoordelijkheid over de
Europawijk wil opnemen. Maar de
vrees leeft dat deze studie vooral
zal gebruikt worden als glijmiddel
om een reeks nieuwe kantoorpro-
jecten in de wijk te schuiven. 

Want er is zeker geen gebrek
aan studies. Wat ontbreekt is een
instrument op het terrein die alle
mogelijke projecten en plannen op
elkaar afstemt, waakt over de
gemaakte afspraken en de ver-
schillende betrokkenen kan samen-
brengen1. Ook moet er eindelijk
een duidelijke timing en budget op
papier gezet worden voor onder
meer de al lang beloofde woningen.
Tenslotte moet het debat worden
gevoerd over welk soort wonin-

gen men in de wijk zal bouwen:
alleen dure woningen voor een
select publ iek of een echte
gemengde wijk. 

Als men wil voorkomen dat deze
studie de zoveelste slag in het
water wordt, moeten de bewo-
nerscomités bij de studie betrok-
ken worden. Alleen als hun erva-
r ingen en noden meetel len,
geraken we in de Europawijk een
stap verder.

Albert Martens
Voorzitter Brusselse Raad

voor het Leefmilieu

1 Op pagina 3 meer over een aantal
openbare onderzoeken die momenteel
in de Europawijk lopen.

Toen prestigieuze lanen zoals Ter-
vurenlaan, Bockstaellaan, Vorstlaan
zo’n 100 jaar geleden aangelegd
werden, was een tramverbinding
een must voor een aantrekkelijke,
residentiële boulevard. 

Na 1955 veranderde dat. Het
ene na het andere tramspoor werd
opgebroken om plaats te maken
voor autoverkeer. Het openbaar
vervoer vloog onder de grond op
de grote assen en werd elders
overgelaten aan bussen. 

Bussen bieden echter niet het-
zelfde comfort, capaciteit en regel-

maat als de tram. Ongeveer 15
jaar geleden kende de tram in tal
van Europese steden daarom revi-
val. Brussel volgde schoorvoetend.
Tram 91 naar Stalle werd de piloot-
lijn. Ook voor tram 94 lijkt een ambi-
tieuze toekomst weggelegd. 

van Wiener 
naar Keiberg?

Tram 94 spoort momenteel via
Louiza, Solbosch en de Delleur-
laan naar het centrum van Water-
maal-Bosvoorde. Die gemeente is
al langer vragende partij om deTram 94 bij de huidige eindhalte.

(vervoer)

terug op zijn plaats
de tram op de boulevard

De MIVB vraagt een steden-
bouwkundige vergunning voor
het verlengen van tramlijn 94
tussen het Wienerplein en het
rondpunt van de Vorstlaan. Het
openbaar onderzoek loopt nog
tot 25 februari.



op weg naar school

verkeersveiligheid in de maritiemwijk

(mobiliteit)

onvoldoende zebrapaden zijn en
dat veel voetpaden amper begaan-
baar zijn. Daarnaast blijkt dat auto-
mobilisten amper vertragen voor
voetgangers - zelfs op nieuw aan-
gelegde kruispunten - en zowat
overal wild parkeren. 

Op 6 februari stelden de part-
ners hun conclusies voor aan de
werkgroep mobil iteit van de
gemeente. Daarin zetelen de sche-
penen voor mobiliteit en steden-
bouw en openbare werken, geflan-
keerd door hun administraties en
een vertegenwoordiger van de
politie. De verkeersanalyse werd
positief onthaald. De werkgroep
beloofde die te gebruiken voor
het gemeentelijk mobiliteitsbeleid
(het gemeentelijk mobiliteitsplan en
richtplan zone-30 worden dit jaar
opgemaakt). Verder plant men ook
al concrete interventies in de
directe omgeving van enkele scho-
len. De bedoeling is dat ook hier-

Een ruime groep van lokale part-
ners heeft de afgelopen maanden
hard gewerkt aan een analyse van
de verkeerssituatie in de Molen-
beekse Maritiemwijk. Bral reikte
hierbij (met de steun van het Soci-
aal Impulsfonds) een werkmethode
aan die gegroeid is uit vroegere
pilootprojecten1. Samen met de
wijkscholen, de lokale verenigingen
en de bewonerscomités werden
de verkeersonveilige plaatsen in
de wijk in kaart gebracht. Ook
dacht men na over de achterlig-
gende problemen en over ingrepen
om de veiligheid te verbeteren. 

zebraput
Een veilige verkeersomgeving

blijkt bijna evenveel te maken te
hebben met aangepaste wegin-
frastructuur als met de houding
van de weggebruikers, en dan
vooral de automobilisten. Zo is het
duidelijk dat er in de Maritiemwijk

bij rekening wordt gehouden met
de voorstellen uit de analyse.

ministerie gaat
ondergronds

De interventies in de schoolom-
geving kaderen in het samenwer-
kingsakkoord tussen de gemeente
en het federale ministerie van mobi-
liteit en vervoer. Ook in andere
gemeenten, bijvoorbeeld Sint-Joost
en Anderlecht, staan zo’n projecten
op stapel. De communicatie is ech-
ter niet altijd wat het moet zijn. De
plannen worden door studiebureaus
ontworpen en we moeten vast-
stellen dat de gemeenten zelf
slechts met veel moeite informatie

kunnen lospeuteren over projecten
die heel lokaal worden uitgevoerd.

Met dit project is natuurlijk nog
niet alles gezegd over mobiliteit in
de Maritiemwijk. De verschillende
partners hopen dat dit een eerste
collectieve aanzet is tot het opstar-
ten van een proces dat de ver-
keersveiligheid in de hele wijk zal
verbeteren. Voor wie meer wil
weten is er een uitgebreid verslag
beschikbaar.

meer info: mirjam@bralvzw.be

1 ‘Schoolverkeer(d)’ dat plaats vond in
2000, met de steun van de federale
minister van verkeer, en ‘Mobilitijd’ dat
loopt sinds 2001, met de steun van de
staatssecretaris belast met mobiliteit.

tram een paar kilometer door te
trekken tot het metro-eindpunt Her-
mann-Debroux. Zo wil men de vele
bedrijven langs de Vorstlaan een
goede verbinding geven met metro
én trein (station Bosvoorde ligt
langs het traject). Het gebrek aan
dergelijke verbinding was trouwens
het struikelblok van het bedrijfs-
vervoerplan van de Royale Belge.
Gewest en MIVB zien zo’n oostelijke
tramring ook wel zitten. De eerste
fase, het doortrekken van de tram-
sporen van het Wienerplein tot Her-
toginnedal is deze maand in open-
baar onderzoek. Op termijn wil het
Gewest de tram doortrekken tot de
Tervurenlaan of liefst metro Roode-

beek. Er is zelfs sprake van het
Zaventemse industrieterrein Kei-
berg!

7 bomen en enkele
parkeerplaatsen

Dat is de tol die we moeten beta-
len voor een eigen trambedding
over drie kilometer. Verwaarloos-
baar dus, temeer omdat het illegale
parkeerplaatsen zijn die de boom-
wortels schade berokkenen. 

De trambedding komt op de lin-
kerrijbaan, dus aan weerszijden
van de middenberm. Er hoeft niet
geraakt te worden aan de bomen
(op 7 na), noch aan het fietspad.
Op de grote kruispunten (Wiener-

vervolg van pagina 1

plein, Hermann-Debroux en
Waversesteenweg) voorziet
men een rondpunt, aan de ove-
rige kruispunten verkeers-
drempels. Een bijkomende halte
met verhoogde oversteekplaats
is voorzien aan de Carrefour. 

oude demonen
De gemeente Watermaal-Bos-

voorde is alleszins gewonnen
voor het plan. De vermindering
van 2 x 3 naar 2 x 2 rijvakken
zal de Vorstlaan een stuk veili-
ger maken. Oudergem spreekt
zich pas uit na de overlegcom-
missie (voorzien op 27 maart).
Tijdens een infovergadering

bleek dat veel omwonenden,
voornamelijk van de buurt Her-
mann-Debroux, schrik hebben
voor extra lawaaihinder en ver-
keersopstoppingen. Zij willen
alles liever bij het oude laten. De
fietsers hebben dan weer
opmerkingen bij het traject tus-
sen Hermann-Debroux en het
Vorstrondpunt. Daar is geen
afzonderlijk fietspad voorzien.
De fietsers worden verwezen
naar de rij- en manoeuvreer-
strook tussen de parkeerplaat-
sen op de middenberm. Niet
bepaald veilig. Maar daar moet
een mouw aan te passen zijn.
meer info: annemie@bralvzw.be



europawijk vol plannen

(europa)

huizen of hotels?
Ook het Stevinverhaal krijgt een

vervolg1. De Stad heeft nu voor de
perimeter van de vier bewuste Ste-
vinblokken een Bijzonder Bestem-
mingsPlan (BBP) opgemaakt. Dit
ontwerp-BBP bevestigt volledig de
keuzes die eerder op gewestelijk
niveau werden vastgelegd in het
Gewestelijk BestemmingsPlan.

Het bouwblok dat het Maal-
beekdalpark (Parc Anonyme) omvat,
wordt bestemd als zone voor open-
bare groene ruimte. De drie nog
bebouwde huizenblokken worden
als zone voor huisvesting bestemd.

De belangrijkste doelstellingen
van het plan zijn het verbod op
bouw van hotels en private kanto-
ren. Ook sluit men bijkomende res-
taurants, bars en cafés uit. Om de
aanwezigheid van de in de wijk
vaak gevraagde kleinschalige flats
te vermijden, beperkt men het aan-
tal woningen per gebouw.

Deze laatste doelstelling kan
echter niet gehaald worden door
het voorziene stedenbouwkundige
voorschrift: het maximaal aantal
woningen per gebouw komt over-
een met het aantal toegelaten
bouwlagen (dak- en halfonder-

In de Europawijk wachten de
vele concrete projecten en de open-
bare onderzoeken zeker niet op het
globaal richtschema van de fede-
rale overheid. Momenteel zijn er
weer twee dossiers in openbaar
onderzoek.

Het eerste project is de renova-
tie van de zone Eggevoord van het
Leopoldpark. Dit is de zuidweste-
lijke zone van het Leopoldpark die
er sinds jaren zwaar verwaarloosd
en afgesloten bij ligt. Ook de Egge-
voordtoren, het oudste gebouw
van het Leopoldpark, dat dateert
van de 15de eeuw staat daar. Het
Gewest wil de zone Eggevoord in
de rest van het Leopoldpark en in
de omliggende wijk inpassen door
een nieuwe ingang aan de Maal-
beeklaan en een aantal verharde
paadjes. Het plaatselijke buurtco-
mité vindt echter dat er achter dit
project geen duidelijk concept zit
en dat de aanleg van verharde
paadjes (die breed genoeg zijn
voor auto’s) een eerste stap is in
de verdere privatisering van het
park door de Europese instellin-
gen. Hun voorkeur gaat naar een
semi-publieke intiemere ‘tuin’-inrich-
ting van dit deel van het park.

grondse bouwlagen incluis), ver-
meerderd met één eenheid. Nog
steeds mogelijkheden genoeg om
een huis in schijfjes op te delen dus.

veel regels weinig wol
Uitrustingen van algemeen belang

of voor openbare diensten kunnen
worden toegelaten voor zover ze
niet meer dan 250 m2 per pand
bedragen. Concreet betekent dit
dat consulaire en diplomatieke mis-
sies onderdak kunnen blijven vinden
in de Stevinbuurt.

De stedenbouwkundige voor-
schriften van dit ontwerp-BBP her-
nemen bijna integraal de verkoops-
voorwaarden uit het lastenboek van
de openbare verkoop die de Stad
2 jaar geleden organiseerde voor
de woningen in het bouwblok tus-
sen de Sint-Quentin- en de Willem
de Zwijgerstraat. Het is duidelijk
dat de Stad alle toekomstige ver-
gunningen binnen die zone aan
deze voorwaarden wil onderwer-

De bouw en uitbreiding van het
europese parlement is al jaren één
van de meest omstreden steden-
bouwkundige dossiers. Het ver-
haal van deze ‘caprice des dieux’
is een keten van financiële, politieke
en stedenbouwkundige intriges
waarvan zelfs krokodil Van Den
Boeynants zou duizelen.

Het parlement - dat jarenlang
alleen maar Internationaal Congres
Centrum mocht genoemd worden
- werd volledig door Belgische ban-
ken en aannemers opgetrokken.
Daartoe werden de terreinen gra-
tis ter beschikking gesteld door de
Belgische regering. Om de ste-
denbouwkundige voorschriften van

het toenmalige gewestplan te
omzeilen (op die plek waren maar
200 m2 kantoren toegestaan!)
diende de federale overheid dan
maar zelf een bouwvergunning in die
zijzelf later omwille van ‘algemeen
belang’ goedkeurde. De woningen
die de promotoren ter compensa-
tie voor de enorme druk op de wijk
moesten voorzien werden nooit
gebouwd. Onlangs stond dit dossier
weer volop in de aandacht door de
uitbreiding van het Europees par-
lement via twee nieuwe ‘vleugels’
rond het Leopoldstation (D4-D5 in
het jargon). Daarbij wordt dit oud-
ste station van het land als een
lege schelp uitgehold. 

Het was al lang nodig dat er
over dit pijnlijke verhaal een toe-
gankelijke inleiding kwam. Die inlei-
ding is er nu. Het filmcollectief Vox
(met onder meer Cinema Nova)
maakte onlangs de verbazend
knappe film ‘Façadisme, Chou-
croute et Démocratie’ over de
bouw van het Europese parlement
in Brussel en de financiële en poli-
tieke belangen die erbij primeren.

De film is opgebouwd uit archief-
beelden, montages en interviews
met alle betrokkenen en schenkt

ook veel aandacht aan de recente
pogingen van de bewoners om
een stem te hebben in de uitbrei-
ding van het parlement. Nooit werd
de Europese pletwals in Brussel op
zo’n indringende wijze in beeld
gebracht. Een aanrader dus, voor
iedereen die zich interesseert in
Brussel en de invloed van de Euro-
pese instellingen.

De film duurt 44 minuten en kan besteld
worden op VHS-video via: 
vox-video@egroups.com

eurosoap op video

(europa)

Het B.U.V. van het Brussels Gewest
vraagt een stedenbouwkundige
vergunning voor het vernieuwen
van de zone Eggevoord van het
Leopoldpark, met aanleg van rio-
len, nieuwe wegjes en verlichting
en het vellen en heraanplanten van
bomen. Het openbaar onderzoek
loopt nog tot 22 februari.

De Stad Brussel vraagt de voor-
lopige aanneming van het ont-
werp van bijzonder bestem-
mingsplan nr. 60-03 voor de
Stevinwijk. Het openbaar onder-
zoek loopt nog tot 12 maart.

pen. Is een BBP hiervoor echter
het juiste juridische instrument?
Een BBP moet de toekomstige ont-
wikkeling van een bepaald gebied
vastleggen. In dit geval is er geen
verdere ontwikkeling meer mogelijk.
Een gemeentelijke stedenbouw-
kundige verordening was hier wel-
licht beter op zijn plaats geweest.
Want het vele werk voor de opmaak
van dit BBP gaat maar een zeer
mager resultaat opleveren.
1 De Stevinhuizenblokken werden tot 2000

door een 45-tal, vooral Marokkaanse, gezin-
nen bewoond of stonden leeg. Sinds de
Europese instellingen in 1971 plannen had-
den om in die richting een nieuw ‘gebou-
wenpark’ op te trekken werden de blokken
onteigend. Huizenblok 1 werd zelfs met de
grond gelijk gemaakt en omvat nu het Parc
Anonyme. Na een aantal jaren bleek dat de
Europese instellingen naar de andere zijde
van de Wetstraat zouden uitbreiden. Maar
nog vele jaren bleven de toenmalige bewo-
ners met ‘precaire’ huurcontracten per maand
en zonder degelijk onderhoud van de huizen
er wonen. In 2000 werden de huurcontrac-
ten opgezegd en de woningen aan hoge prij-
zen verkocht voor een ‘nieuw publiek’.



(vergunningsaanvragen in openbaar onderzoek)

• BRUSSEL LOUIZA
Louizalaan 199 
nv Acebo vraagt stedenbouwkun-
dige vergunning voor het vervan-
gen van de ramen en de herin-
richting van de achtste verdieping
met volumetoename voor de ver-
wezenlijking van een bijkomende
verdieping bestemd voor huis-
vesting, en voor de aanleg van
een dakterras en een trap aan de
achtergevel.
Tot 22-2-03
Louizalaan 479 
stedenbouwkundige vergunning
voor het wijzigen van de bestem-
ming van medisch kabinet naar
appartement met binnenverbou-
wingen.
Tot 22-2-03

• BRUSSEL NO/
LEOPOLDWIJK

Welgelegenstraat 21-23 
L.A.M. Real Estate vraagt steden-
bouwkundige vergunning voor het
verbouwen van een kantoorge-
bouw tot appartementsgebouw.
Tot 8-3-03
Paul Lautersstraat 1 
Copropriété Residence Baron
Steens vraagt stedenbouwkundige
vergunning voor de gedeeltelijke
vernieuwing van een bestaand
gebouw en de bestemmingswijzi-
ging van de verdiepingen van kan-
toren naar woongelegenheden.
Tot 22-2-03

• BRUSSEL NOORDWIJK
Boudewijn-Harmoniewijk 
De Stad Brussel vraagt de voor-
lopige aanneming van het ontwerp
van gedeeltelijke opheffing van
het bijzondere bestemmingsplan
nr. 46-41 voor de Boudewijn-Har-
moniewijk.
Tot 12-3-03

• BRUSSEL VIJFHOEK
Sint-Jacobs/Bijstandswijk;
Koningsstraatwijk
De Stad Brussel vraagt de voor-
lopige aanneming van het ontwerp
van het bijzonder bestemmings-
p lan nr.  80-05 voor de S int -
Jacobs/Bijstandswijk en de voor-
lopige aanneming van het ontwerp
van het bijzonder bestemmings-
plan nr. 60-15 voor de Konings-
straatwijk.
Tot 12-3-03

In het kader van de stedenbouwwetgeving en
de milieuwetgeving moeten de aanvragen
van sommige projecten aan een openbaar
onderzoek onderworpen worden.
Hiernaast vind je de aankondigingen van de
belangrijkste openbare onderzoeken.
Ter plaatse worden openbare onderzoeken
aangekondigd door een rode affiche, waarop
de basisinformatie vermeld staat. De volle-
dige dossiers en plannen kunnen ingekeken
worden op het gemeentehuis.
Iedereen die het wenst kan zijn opmerkin-
gen kenbaar maken voor het einde van het
openbaar onderzoek: hetzij schriftelijk, het-
zij door te vragen om gehoord te worden door
de overlegcommissie. Voor milieuvergun-
ningen II kan alleen schriftelijk gereageerd
worden.
Je zal soms merken dat bepaalde onder-
zoeken net afgelopen zijn bij publicatie. Dat
heeft te maken met de stricte deadlines en
onze keuze om bepaalde onderzoeken toch
nog ter informatie te publiceren.
Voor meer informatie: 
bral@bralvzw.be of 02/217 56 33.

BERICHT
Ingevolge de wet van 8 december 1992 en 

het KB van 7 maart 1995, betreffende de

bescherming van de persoonlijke levens-

sfeer ten opzichte van de verwerking van

persoonsgegevens, melden wij u langs deze

weg dat u opgenomen bent in ons adres-

senbestand en over de mogelijkheid beschikt

om uw persoonlijke gegevens te raadplegen

en te corrigeren op het redactieadres.

Egmontstraat 5 
NFWO vraagt stedenbouwkundige
vergunning voor het plaatsen van
units voor comfortkoeling.
Tot 22-2-03
Naamsestraat 80 
nv Taldec vraagt stedenbouwkun-
dige vergunning voor het verbou-
wen van een kantoorgebouw in
appartementsgebouw met han-
delsgelijkvloers.
Tot 22-2-03

• ETTERBEEK
Kommandant Lothairelaan 75/77 
bvba HNK vraagt stedenbouw-
kundige vergunning voor het bou-
wen van een gebouw met 7 appar-
tementen en het omhakken van
een boom.
Tot 3-3-03
Antoine Gautiertstraat 60 
vzw Crèche du War Memorial
vraagt stedenbouwkundige ver-
gunning voor het afbreken en het
herbouwen van een bijgebouw op
twee bouwlagen en een onder-
grondse verdieping om een crèche
uit te breiden.
Tot 3-3-03
Jourdanplein 1 
nv Soficom Development vraagt
stedenbouwkundige vergunning en
milieuvergunning IB met effecten-
verslag voor het bouwen van een
gebouw met een hotel met 150
kamers of suites en 18 onafhan-
kelijke appartementen.
Tot 3-3-03

• KOEKELBERG
Van Hoegaerdestraat 42-46
en François Delcoignestraat
49 (Brouwerij De Boeck)
nv Immo Max vraagt stedenbouw-
kundige vergunning en milieuver-
gunning IB met effectenverslag
v o o r  h e t  a f b r e k e n  v a n  d e
bestaande gebouwen en het
oprichten van 5 gebouwen met
woongelegenheden.
Tot 3-3-03

• LAKEN
Pouchkineplein 
De Stad Brussel, Dienst Wegenis-
werken, vraagt stedenbouwkun-
dige vergunning voor het vellen
en herplanten van 14 bomen.
Tot 22-2-03

J. Sobieskilaan 
De Stad Brussel, Dienst Wegenis-
werken, vraagt stedenbouwkun-
dige vergunning voor het vellen
van 74 bomen en herplanten van
43 bomen.
Tot 22-2-03

• SCHAARBEEK
Grote Bosstraat 17 
vzw l’ Equipe vraagt stedenbouw-
kundige vergunning voor het her-
inr ichten van een gebouw in
beschermde verblijven, het bou-
wen van een dakvenster en het
vervangen van de ramen.
Tot 28-2-03

• St-AGATHA-BERCHEM
Gebied omsloten 
door de spoorweg, 
de Gentsesteenweg, 
de Keizer Karellaan 
en de Zelliksesteenweg 
Het gemeentebestuur stelt het
basisdossier van BBP nr. 53
‘Stadspoort - Wooneiland 53’ voor.
Tot 5-3-03

• St--JOOST-TEN-NODE
Warmoesstraat 
en Merinosstraat 
De gemeente Sint-Joost-ten-Node
vraagt stedenbouwkundige ver-
gunning voor het herstellen en het
verbouwen van een gedeelte van
de school La Sagesse in woon-
gelegenheden en voorzieningen
voor Project Sapiens.
Tot 24-2-03
Sterrenkundelaan 23 
nv Astro II vraagt milieuvergunning
II voor parking in open lucht met
13 plaatsen en de inrichting van
lucht refreshing.
Tot 24-2-03
Koning Albert II-laan 
nv Immo Jacqmain vraagt een
nieuwe milieuvergunning klasse IA
met bestek effectenstudie voor
een kantoorgebouw.
Tot 24-2-03

meer openbare onderzoeken

op www.bralvzw.be


