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(lijn van bral)

patrimoniumbeleid voor gevorderden

vervolg pagina 2

Heron Plaza in Elsene, Bos-
manparkje in Etterbeek, brouwerij
De Boeck in Koekelberg: 3 recente
dossiers waarbij de bijzondere kwa-
liteiten van het bestaande (histo-
risch, natuurlijk of industrieel)
patrimonium totaal genegeerd wor-
den in functie van een zogenaamde
hedendaagse ingreep. De sporen
van de ‘verbrusseling’ zijn zeker
minder opvallend aanwezig, maar
helaas ver van verdrongen.

Staatssecretaris Draps verwijt
verenigingen zoals Bral dat ze pas
een aanvraag tot klassering indie-
nen op het ogenblik dat een goed
bedreigd wordt. Ook wij zouden
liever zien dat dit niet nodig is.

Maar het ontbreken van een echt
patrimoniumbeleid dwingt ons hier-
toe.

Een waardevolle doordachte
hedendaagse reconversie mét
respect voor de kwaliteiten van de
bestaande situatie vergt vooral
een flinke portie creativiteit en durf.
Er zijn over de ganse wereld vol-
doende goede voorbeelden te vin-
den van sites waar de natuurlijke
of socio-economische getuigenis-
sen van een boeiend verleden
gecombineerd worden met heden-
daagse architectuur. In Brussel
kennen we op dat vlak, in het beste
geval, alleen middelmatige tot
slechte voorbeelden.

Daarom vragen we dat het
gewest op dat vlak criteria opstelt
over hoe er met waardevolle stuk-
ken patrimonium – en zeker niet
alleen deze die geklasseerd zijn -
moet omgesprongen worden. Op
die basis kunnen de gemeenten
de confrontatie aangaan met pro-
jectontwikkelaars, het debat voe-
ren en indien nodig een alternatief
ontwerp opleggen.

Albert Martens
Voorzitter Brusselse Raad

voor het Leefmilieu

In het vorige num-
mer van Alert schets-
ten we een overzicht
van het 3e Brusselse
afvalstoffenplan 2003-
2007 dat nog tot eind
maart in openbaar
onderzoek is. Zoals we
reeds stelden, blinkt
dat plan vooral uit door
gebrek aan ambitie. We
wi l len je onze zes
belangrijkste opmer-
kingen niet onthouden.

afvalsneeuwbal
1. Veel te weinig ambitieuze doel-

stellingen. De hoofddoelstelling
van het plan is het ontkoppelen
van de economische groei en de
groei van de afvalstoffenberg.
Dit betekent echter dat indien de
4 volgende jaren een economi-
sche groei van 2 procent ken-
nen, onze Brusselse afvalberg
nog met 7 procent kan stijgen.
Waarom kan Brussel niet zoals
Vlaanderen duidelijk kiezen om
het restafval dat naar de ver-
brandingsoven gaat tot bij-

voorbeeld 150 kilogram per
persoon terug te brengen?

2. Daarnaast zijn de basiscon-
cepten van het plan wankel en
bedenkelijk. In de plaats van
het vroegere basisconcept
‘afvalminimalisatie’ draait een
belangrijk deel van dit plan nu
rond ‘dematerialisatie’. Men wil
hierover weer een pak nieuwe
pilootprojecten opzetten. Dema-
terialisatie is op zich geen
slechte zaak, maar betekent
maar al te vaak dat men zich vol-
ledig neerlegt bij een oneindige

(afval)

het ene plan is het andere niet



kanaal wacht op cultuurhuisjes

(patrimonium)

Op 1 juli 2002 dienden Bral en
het gemeenschapscentrum Heem-
beek-Mutsaard, een dossier in bij
het kabinet van staatssecretaris
Draps voor de bescherming van de
twee toegangspaviljoenen van het
vroegere kasteeldomein van Meu-
don in Neder-Over-Heembeek. De
vraag is dubbel: enerzijds de klas-
sering van de paviljoenen; ander-
zijds de restauratie en de herbe-
stemming ervan. Beide hangen
sterk samen. De klassering is een
middel om subsidies te verkrijgen
voor de restauratie. Deze midde-
len worden pas gezocht als er een
degelijk voorstel op tafel ligt voor
een herbestemming en gebruik
van de paviljoenen. Er komt echter
schot in de zaak. In een antwoord
schrijft Draps dat hij opdracht geeft
aan zijn administratie om een ont-
werpbesluit te schrijven. Daarnaast
zal de Cel Monumentenwacht een

voorstel over de toekomst van de
paviljoenen lanceren. De paviljoe-
nen kunnen ingericht worden als
ontmoetingsruimte voor wande-
laars en fietsers van de Groene
Wandeling, met plaats voor klein-
schalige culturele activiteiten. Shell,
die nog eigenaar is van het noor-
delijke paviljoen, is bereid het
gebouw voor een symbolische
frank over te dragen aan de Stad
Brussel, op voorwaarde dat er cul-
tuur in georganiseerd worden.De
Haven van Brussel lijkt op termijn
bereid een aanlegsteiger te bou-
wen bij de paviljoenen zodat die
kunnen dienen als halte voor de
educatieve boottochten. Nu al deze
gegevens in handen zijn van de
Cel Monumentenwacht hopen we
dat de effectieve klassering van de
paviljoenen niet lang meer op zich
laat wachten.
meer info: ann@bralvzw.be
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materiële groei. Alleen hoopt
men daarbij iets minder afval
per procent groei van het BNP
te veroorzaken.

de fik erin
3. Om die doelstellingen te berei-

ken valt men hoofdzakelijk terug
op sensibilisatie. Daarnaast
spreekt men over productnor-
men of het verbieden van
bepaalde ‘verspillende produc-
ten’. Maar op dat laatste vlak
heeft het gewest zo goed als
geen bevoegdheden. Zo creëert
men een mistgordijn en kan
men zich steeds verschuilen
achter een hogere overheid die
‘niet mee wil’. Waar het gewest
dan wel bevoegdheden heeft,
zoals het tariferen van afvalin-
zameling (via onder meer een
betalende huisvuilzak), blijft men
vooral studeren en uitstellen.

4.Er is ook geen enkele ambitie
om de afvalverbrandingsoven
in Neder-over-Heembeek, (die
bijvoorbeeld goed is voor maar
liefst 11,6 procent van alle
Brusselse broeikasgassen), af

te bouwen. Integendeel. Zo blijft
het nieuwe plan de bewoners
voorspiegelen dat het verbran-
den van Vlaams restafval in
Brussel absoluut nodig is om het
Brussels groen- en keukenafval
(in Vlaanderen) te kunnen ver-
werken. De economische
belangen die achter die ver-
brandingsoven schuil gaan zijn
dan ook enorm groot.

5. Op een aantal andere cruciale
domeinen is men dan weer min-
der ‘ambitieus’. Het is natuurlijk
een stap vooruit dat men in dit
plan eindelijk ‘hergebruik en
kringloopwinkels’ opneemt.
Jarenlang voerde Brussel hier
een compleet non-beleid. Maar
een degelijke onderliggende
visie ontbreekt. Kringloopwin-
kels worden in Brussel nog
steeds als iets ‘marginaal’
beschouwd, dat men nu even-
wel wat gaat subsidiëren. De
basisoptie zou moeten zijn dat
men de Brusselse kringloop-
winkels zoals Leger des Heils,
Oxfam of Spullenhulp helpt om
hun imago open te trekken

zodat kringloop voor iedereen
alledaags en ‘tof’ wordt. Er moe-
ten ook toegankelijke kring-
loopcentra over heel Brussel
komen en niet alleen in en rond
de vijfhoek.

studeren is parkeren
6. Op het vlak van de inzameling

van huishoudelijk afval stellen
zich veel problemen. In een aan-
tal wijken werkt het systeem
van afvalscheiding in witte,
blauwe en gele zakken gewoon-
weg niet. De mensen wonen er
veel te krap om die zakken op
te slaan. Men blijft ze nochtans
aanzetten tot het scheiden van
afval via de drie zakken. Er is
ook een schrijnend tekort aan
containerparken en aan een
regelmatige inzameling van grof
huisvuil. Die zaken zijn in de
verschillende gemeenten al dan
niet voorzien naargelang er
financiële middelen zijn. Dit alles

is zeker niet bevorderlijk voor de
‘openbare reinheid’. Een aantal
van die problemen worden in
het voorgestelde plan erkend.
Zo wil men het huidige inzame-
lingssysteem gaan evalueren
voor de ‘moeilijke wijken’. Ook
wil men het subsidiesysteem
voor gemeentelijke container-
parken versoepelen in de hoop
dat de gemeenten dan toch
containerparken bouwen. Zoals
vele andere voorschriften in het
plan engageert het gewest zich
hier echter alleen om de pro-
blemen te bestuderen en ‘even-
tueel’ aan te pakken en niet om
zeker resultaten te boeken.
Samen met een aantal wijkco-

mités en Inter-Environnement
Bruxelles stelde Bral een gede-
tailleerd bezwaarschrift op. Dat
bezwaarschrift is voor iedereen
beschikbaar.

meer info: chris@bralvzw.be

in de reeks

Parkeerverbod op de Grote Markt? Niet als er een vergadering
van de Conferentie van Burgemeesters aan de gang is!



Het luchthavenakkoord van deze
regering lijkt wel een soort Barba-
papa. Net zoals dat roze beest kan
het allerlei vormen aannemen naar-
gelang de situatie. Het probleem is
dat de platte noch de uitgestrekte
versie een oplossing brengen voor
de enorme hinder van de nationale
luchthaven. Spreiding of concen-
tratie: het is slechts symptoombe-
strijding. Huizen isoleren is evenmin
een echte oplossing. Mag je dan in
de zomer niet eens je raam open-
zetten? De volgende Federale Rege-
ring moet deze kwestie bij de bron
aanpakken.

iedereen vliegt
De luchtvaartsector wordt flink

gesubsidieerd. De maatschappijen
betalen geen taks op kerosine en
de klanten betalen geen BTW op
hun tickets. Het lijkt wel of onze
overheid iedereen in het vliegtuig
wil. Nochtans is luchtvervoer bij-

zonder schadelijk. De sector ligt
vooral onder vuur omwille van
lawaaihinder en de uitstoot van
(broeikas)gassen. Het effect op het
klimaat van een kilometer vliegen
is dubbel zo hoog als wegtrans-
port. En de geluidsoverlast van een
vliegtuig met 400 zetels berokkent
de gemeenschap een schade die
volgens een recente studie kan
oplopen tot 1200 euro per vlucht.
Mensen worden vaker ziek door
de lawaaihinder, presteren minder
goed, bedrijven halen lagere
omzet... Daarenboven mag je niet
vergeten dat onze vliegtuigen
slechts zelden vol zitten. De cijfers
spreken boekdelen: het gemiddeld
aantal passagiers op vluchten van
en naar Zaventem bedraagt 65.

jobwinst?
Een vaak gebruikt argument voor

luchtverkeer is tewerkstelling. Jam-
mer genoeg wordt nooit becijferd

of de kosten wel opwegen tegen de
baten. Andere transportwijzen leve-
ren immers evenzeer jobs op.
Bovendien draagt luchttransport
bij tot verplaatsen van jobs naar
elders en verder. Een klein voor-
beeldje: koeriervliegtuigen stijgen
’s nachts op om dringend repara-
tiestukken te versturen naar een
kapotte drukpers voor drukwerk
dat zo nodig in Italië moet gebeu-
ren. Dit terwijl ons landje zo’n
fameuze drukkerijtraditie kent.
Alleen liggen de lonen hier hoger...
Een maatschappelijke kosten-
batenanalyse dringt zich op.

Maar we hoeven daar niet op te
wachten. Nu al zijn er voldoende
studies die aantonen dat treinver-
keer veel minder belastend is voor
het leefmilieu dan luchtvervoer.
Vermits de meerderheid van de
vluchten afstanden betreft die niet
verder liggen dan 4 TGV-uren lijkt
het alternatief zonneklaar. Een maxi-
mum aantal dagvluchten moet wor-
den vastgelegd - zoals men dat in
Schiphol heeft gedaan - en het
spoor moet als alternatief naar
voor geschoven worden. Men mag
dat plafond gerust laag leggen. In
Frankrijk schat men dat een betere
‘intermodaliteit’ tussen vliegen en
sporen de luchthaven van Roissy
tien miljoen passagiers zou kunnen

besparen. Er moeten ook dringend
geluidsnormen voor dagvluchten
komen die in heel het land gelden.
De nachtvluchten moeten nog veel
drastischer afgebouwd worden dan
de dagvluchten. Liefst op Euro-
pees niveau. Nachtvluchten vallen
immers niet te rijmen met dicht-
bevolkte gebieden zoals de ganse
zone rond Zaventem. Op termijn
moeten ze zelfs helemaal verdwij-
nen. Om dat alles op het juiste
spoor te kunnen zetten, vragen de
milieufederaties1 dat het concur-
rentievoordeel van de luchtvaart-
sector verdwijnt. Taks op kerosine
en BTW op vliegbiljetten zullen de
andere vervoersmiddelen relatief
aantrekkelijker maken.

Ook wordt het stilaan tijd dat de
overheid bepaalt hoe de luchthaven
van Zaventem moet ontwikkelen.
Voor ons is het duidelijk: een ste-
delijke luchthaven met een beperkt
aantal vluchten voor lange afstan-
den in Europa. Dat is iets heel
anders dan de plannen van de
luchthavenbeheerder BIAC die het
aantal bewegingen op Zaventem
maar liefst wil verdubbelen!

1 Bral, Inter-Environnement Bruxel-
les, Bond Beter Leefmilieu & Inter-
Environnement Wallonie

levitatie der volkeren
Zaventem

in memoriam

(in de reeks ‘onze meest stemmige eisen’)

(etterbeek)

Brussel is onze dada. Niet dat de rest van de wereld ons niet
aangaat. Wat zich elders afspeelt, heeft steeds meer invloed
op onze straat. Daarom bespreken we enkele thema’s van de
federale verkiezingen vanuit een Brusselse invalshoek. Deze
keer: Zaventem.

Jarenlang hebben buurtbewo-
ners en natuurliefhebbers gevoch-
ten voor het behoud van het Bos-
manpark. Het heeft echter niet
mogen zijn. De promotor kreeg
zijn vergunningen. De buurt moest
er zich bij neerleggen en heeft bij
de start van de werf publiek
afscheid genomen. Maar de omwo-
nenden bleven alert.

Amper 10 dagen later en na her-
haaldelijk aandringen van omwo-
nenden liet de gemeente de wer-
ken stilleggen. De aannemer nam

het niet zo nauw met de te bescher-
men bomen waarvan de wortels
intact hoorden te blijven. Hij
gebruikte een graafmachine, iets
wat in de vergunning verboden
was. Er werden zelfs te veel bomen
geveld.

Is dit een ‘gewone’ slordigheid
omdat het niet snel genoeg kan
gaan, of een blijk van minachting
ten opzichte degenen die zo lang
opkwamen voor dit lapje waarde-
vol stadsgroen?



(vergunningsaanvragen in openbaar onderzoek)

• ANDERLECHT
Lenniksebaan
De GOMB vraagt stedenbouwkun-
dig attest voor het aanleggen van
een industriepark en het optrekken
van kantoren (77.536 m2) en
milieuvergunning IA met bestek
effectenstudie voor het aanleg-
gen van een parking (200 voer-
tuigen), binnenwegen en groene
ruimten.
Tot 10-4-03

• BRUSSEL NO/
LEOPOLDWIJK

Wetstraat 95
De VDAB vraagt stedenbouwkun-
dige vergunning voor het plaatsen
van een klok op de voorgevel.
Tot 5-4-03
Archimedesstraat 48
stedenbouwkundige vergunning
voor het wijzigen van de bestem-
ming van het gelijkvloers naar
horeca (verbruikszaal).
Tot 5-4-03
Michel Angelolaan 50
stedenbouwkundige vergunning
voor het slopen van de woning en
optrekken van een meergezins-
woning met winkelruimte.
Tot 5-4-03
Legrandlaan 7
stedenbouwkundige vergunning
voor het verbouwen van 2 appar-
tementen  en  hande l  to t  een
gebouw met 5 appartementen.
Tot 5-4-03
Keizer Karelstraat 57
stedenbouwkundige vergunning
voor het verbouwen van een pand
voor bewoning.
Tot 5-4-03
Jubelpark, Koninklijk Museum
van Kunsten en Geschiedenis,
Museum van het Leger, 
Koninklijk Museum 
van het Leger
De Franstalige gemeenschaps-
commissie vraagt stedenbouw-
kundige vergunning voor het plaat-
sen van 3 vaandelmasten.
Tot 22-3-03
Vleurgatsesteenweg 121
stedenbouwkundige vergunning
voor het inrichten van het gelijk-
vloers als kribbe.
Tot 22-3-03
Jubelpark, museum
“autoworld”
De Franstalige gemeenschaps-
commissie vraagt stedenbouw-
kundige vergunning voor het plaat-
sen van een vaandelmast.
Tot 22-3-03

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.

• BRUSSEL VIJFHOEK
Grasmarkt 68-70,
Huidenmarkt 
en Beenhouwersstraat
Batraco NV vraagt stedenbouw-
kundige vergunning voor het
optrekken van een hotel, appar-
tementen en een uitbreiding aan
het theater en milieuvergunning IB
met effectenverslag voor het uit-
baten van een overdekte parking
(58 voertuigen) en diverse tech-
nische installaties.
Tot 5-4-03
Accolaystraat 15-17
stedenbouwkundige vergunning
voor het renoveren en verbouwen
van de beschermde gebouwen tot
woningen (3/4) en kantoren (1/4).
Tot 5-4-03
Vlaamsesteenweg 155-159
Instituut van de Boodschap vzw
vraagt stedenbouwkundige ver-
gunning voor het slopen van een
pand en optrekken van een nieuw
kinderdagverblijf aan de straat-
kant en een nieuwbouw op de
speelplaats.
Tot 22-3-03
Hofberg 1 en 2
De Franstalige gemeenschaps-
commissie vraagt stedenbouw-
kundige vergunning voor het plaat-
sen van een vaandelmast.
Tot 22-3-03
T’Kintstraat 58-62 en 41
stedenbouwkundige vergunning
voor het verbouwen van opslag-
ruimten tot 9 woningen.
Tot 22-3-03

• ELSENE
Graystraat, tussen nrs. 85 en 95
stedenbouwkundige vergunning
voor het optrekken van 13 wonin-
gen, een handelsoppervlakte en
een overdekte parking (10 voer-
tuigen) met technische lokalen.
Tot 24-3-03

• HAREN
Haachtsesteenweg 1704
Sprinkler Rationnel NV vraagt ste-
denbouwkundige vergunning voor
het uitbreiden van de kantoren
door toevoeging van een nieuwe
verdieping.
Tot 22-3-03

• LAKEN
E. Tollenaerestraat 56-76
stedenbouwkundige vergunning
voor het wijzigen van de bestem-
ming van een oude bewaarplaats
tot woningen.
Tot 5-4-03

Houba-De Strooperlaan 100-104
Fortis NV vraagt stedenbouwkun-
dige vergunning voor het uitbreiden
van een bankagentschap, wijzigen
van het bijgebouw, slopen van de
overdekte parking en aanleg van
een openluchtparking.
Tot 22-3-03

• NEDER-OVER-HEEMBEEK
Kraatveldstraat 45
stedenbouwkundige vergunning
voor  he t  u i tb re iden  van  he t
gebouw.
Tot 24-3-03
Meudonpark
(Beukenootjesstraat,
Driegatenstraat)
De Stad Brussel, wegenwerken
vraagt stedenbouwkundige ver-
gunning voor het vellen van 15
bomen en heraanplanten van 11
iepen.
Tot 22-3-03

• SCHAARBEEK
E. Wittmannstraat 36
stedenbouwkundige vergunning
voor het wijzigen van de bestem-
ming van een opslagplaats tot
woning.
Tot 2-4-03

• St-GILLIS
Jamarlaan 21-23
stedenbouwkundige vergunning
voor het samenvoegen van 2
hote ls  en  u i tb re iden  van  de
bestaande bioscoop, inrichten van
een banket- en gymzaal en handel
en verbouwing van de voorgevel.
Tot 31-3-03
de Mérodestraat 38-40
stedenbouwkundige vergunning
voor het wijzigen van de bestem-
ming met verbouwing van kantoren
tot 8 eenkamerflats en 6 appar-
tementen.
Tot 31-3-03
Vorstsesteenweg 62
stedenbouwkundige vergunning
voor het verbouwen van het ach-
tergebouw en wijzigen van de
bestemming van fabriek tot kan-
toor/handel en woningen.
Tot 31-3-03

• WATERMAAL-
BOSVOORDE

Tuinwijk “Floréal”
Het gemeentebestuur vraagt ste-
denbouwkundige vergunning voor
het heraanleggen van de wegen
om een zone 30 te realiseren.
Tot 1-4-03

meer openbare onderzoeken

op www.bralvzw.be


