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overstromen mag
Alleen niet naar onze straten en kel-
ders. Jammer genoeg is het altijd de
politiek geweest om water zo snel
mogelijk af te voeren. Dode armen en
moerassen die veel water kunnen
slikken, hebben we dichtgegooid.
Van onze beken hebben we rechte
kanalen gemaakt of we hebben ze in
kokers van beton gedwongen en

onder de grond gestopt, zoals de
Zenne. Een groot deel van onze stad
is bovendien verhard (bijv. ondoor-
laatbare materialen voor bestrating)
zodat ook het hemelwater naar de
riolen stroomt.

Aldus vloeit het water pijlsnel
samen naar de laagst gelegen buur-
ten. Wanneer de maximumcapaci-
teit van de riolen is bereikt, zoekt het

water een uitweg. Naar jouw kelder
bijvoorbeeld. En tijdens het laatste
stormweer zijn de collectoren van
de Molenbeek in West-Brussel zo
onder druk komen te staan dat enkele
‘inspectieputten’ (plaatsen waar je
het deksel van de collector kunt weg-
nemen om in af tedalen) het begaven.

minister 
en meester
Meer en meer hoor je pleiten voor
een bouwmeester of een gewestelijk
agentschap voor stedenbouw of voor
architectuurwedstrijden. Komt door
al die miskleunen uit een niet eens
zo ver verleden. Ook de grote pro-
jecten van de laatste jaren zijn van
een matige architecturale kwaliteit.
Speculatie blijft de motor van onze
stedenbouw en zelfs de politici kla-
gen dat ze niet genoeg middelen
hebben om dat te pareren.

Het Brussels ruimtelijk beleid zit
inderdaad in ’t slop maar kunnen de
experts beter doen? Een wedstrijd
kan meer creativiteit doen opborre-
len maar zonder een behoorlijke
opdracht, beoordelingscriteria en
een correcte jury blijven de besliss-
ingen even ondoorzichtig. De frus-
traties worden er misschien nog gro-
ter door. Een gewestelijk multi-
disciplinair team is een nuttige basis
om met alle betrokken partners een
actief stadsbeleid te voeren. Maar
waar zal zo’n agentschap het gezag
vandaan halen om projecten te ont-
wikkelen en investeerders aan te
trekken?

Om kort te zijn: zelfs met een bouw-
meester of stedenbouwagentschap
hebben we een krachtdadig Gewest
nodig dat haar verantwoordelijkheid
durft op te nemen. Anders wordt
zo’n agentschap een stuurloze praat-
barak of een gesloten instantie die
onder het mom van expertise aan
niemand verantwoording hoeft af te
leggen. Geen van beide ontwikkelin-
gen zijn wenselijk.

Albert Martens
voorzitter Bral vzw

ruim plaats voor water
ontploffende rioolputten en zompige betontegels

Heb je deze zomer het genot geproefd met een luchtmatras door de straten te drijven of 
door de tunnels te zwemmen? Niet voor iedereen leuk. Een aparte riolering voor afval- en 
regenwater is moeilijk in Brussel. Er is maar één oplossing: regenwater opvangen voor het de
riolen binnenstroomt.

leefbare buurt

Heb je water in je kelder? Twee
opties: a) je broekspijpen verlengen of
b) het water vroegtijdig opvangen.

vervolg pagina 2
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schuimende rietkragen
Het Gewest probeert sinds enkele jaren een
geheel van open beken en vochtige gebieden in
eer te herstellen: ‘blauwe netwerk’heet het. Een
goede zaak voor overstromingsgevaar. Een mean-
derende beek voert water trager af en de rietkra-
gen en zompige weiden errond kunnen veel
water vasthouden en doen indringen in de bodem.

Een eerste realisatie valt nu al te bewonderen:
de Woluwe stroomt 400 meter langer bovengronds.
Niet spectaculair maar de oude bedding moest er
opnieuw worden voor uitgegraven en ingericht.
Jammer genoeg duikt de beek daarna terug de col-
lector in. Alle begin is moeilijk.

Het Brussels Instituut voor Milieubeheer (bim)
heeft ook terreinen langs de Geleytsbeek in beheer.
Ze wil een deel hiervan herinrichten in vochtige
graslanden waar overtollig water een uitlaatklep
vindt. Hopelijk zal dat ook langs de Molenbeek
zo geschieden.

kroon op het werk
De Molenbeek (zie kader) kan met wat geluk de
kroon op het werk vormen. Er bestaat een model
om de bovenloop van dit beekje volledig boven-
gronds te laten stromen tot aan het Boudewijnpark.
We weten waar ze moet komen te liggen, hoe
diep er gegraven moet worden en waar ze zal
overstromen. Laat de werken maar beginnen.
Tegen 2007-2010 zou ze opnieuw vrij kunnen
(over)stromen. Hiervoor zullen enkele eigenaars
wel bereid moeten zijn hun lap grond van bestem-
ming te zien veranderen.

in de stad?
Brussel is een dichtbebouwde stad waar overstro-
mingsgebieden dun gezaaid zijn en waar weinig
plaats is voor natuurlijke infiltratie. Willen we
hier regenwater opvangen, dan zijn andere tech-
nieken nodig.

putten en groendaken
Vroeger vingen veel mensen regenwater op in een
waterput maar veel van die putten zijn toege-
metst, volgestort of vergeten. Het Gewest en ver-
schillende gemeenten subsidiëren de plaatsing
of herstelling van een waterput, compleet met
pomp en WC-aansluiting. Ook voor de wasma-
chine is hemelwater prima mits een goede filter.

Een groendak vind je pakweg in twee soorten:
intensieve groendaken zijn daktuinen waarop je
kunt lopen en die een stevige constructie vergen.
De extensieve variant bestaat enkel uit een
ondoordringbare mat met daarop minerale kor-
reltjes. Daarop groeien kleine plantjes. Voorde-
len van een groendak: het dak warmt minder
snel op, veroudert minder snel en – hou je vast
– slorpt de helft van het regenwater op!

De bevoegde minister denkt eraan de renova-
tiepremies ook voor groendaken open te stellen.
Evere heeft er al een premie voor.

openbare ruimte
Het is vandaag perfect mogelijk om grote delen
van de openbare ruimte opnieuw doorlaatbaar te
maken. Als je grote voegen laat of speciale beton-
tegels gebruikt, kan water makkelijk de grond
indringen. Parkings en voetpaden lenen zich uit-
stekend voor dergelijke ingrepen. Op drukke
wegen ligt dat moeilijker omdat zwaar verkeer die
tegels kapotrijdt.

De Vlaamse stedenbouwkundige verordening
verplicht zulke ingrepen wanneer je een verharde
oppervlakte wilt aanleggen. Brussel kan dat voor-
beeld klakkeloos volgen in haar gewestelijke ste-
denbouwkundige verordening die op dat vlak
niet de meest ambitieuze is. Water afvoeren naar
de riolen is werkelijk niet meer van deze tijd.

de molenbeek
idyllisch en
grensoverschrijdend
De Molenbeek in Ganshoren is gro-
tendeels een betonnen koker die
rivier- en regenwater samen richting
Zenne voert. Ooit kan ze misschien
bovengronds stromen tot aan het
Boudewijnpark. Nu al is ze op som-
mige plaatsen een idyllisch mean-
derende stroom van zeer zuiver water
die de grens vormt met Vlaanderen.
Aan Vlaamse kant heeft Natuurpunt
Asse een akkoord bereikt met de
gemeente om de gemeentegronden
langs de linkeroever om te vormen tot
bos en bloemrijk grasland. Net op de
grens hebben ze een hoogstamboom-
gaard in beheer gekregen. Als we
hier over de beek springen, zitten we
in Brussel (Ganshoren). Prima kans
dus om een intergewestelijk natuur-
gebied te creëren.

wateroverlast gepland
Zopas heeft Ganshoren een Bijzon-
der Bestemmingsplan (bbp) opge-
maakt voor dit gebied. Oorspron-
kelijk was het ingekleurd als

industrieterrein. Het bestemmings-
plan kleurt de laagst gelegen velden
nu in als groengebied. Het Brussels
Instituut voor Milieubeheer zal het
inrichten in het kader van hun ‘blauwe
netwerk’ (zie hoofdartikel).

Voor het hoger gelegen terrein
sluipt het lot als industriegebied ech-
ter dichterbij. Het bbp voorziet in
een nieuwe weg en vanzelfsprekend
veel beton dat een natuurlijke infil-
tratie van water uitwist. Het kostbaar
hemelwater zal sneller afvloeien naar
de riool, met grote consequenties
voor de omliggende, kwetsbare
natuurgebieden zoals de moerassen
van Ganshoren en extra overstro-
mingsgevaar verder naar beneden.

knotwilgen bedreigd
De aan te leggen weg zal bovendien
uitlopen in een woonwijk. Daar zul-
len ze lachen wanneer de vrachtwa-
gens voorbij denderen. Nu loopt er
een wandelpad dat een ideale verbin-
ding vormt met het Boudewijnpark.

Brabant ziet zwart van de Molenbeken
(die zwart zien). De Molenbeek in het
noordwesten loopt morgen misschien

weer bovengronds. © Bim

Je vindt er trouwens indrukwekkende
knotwilgen: het grootste exemplaar
heeft een omtrek van 4,80 meter.

Natuurpunt Asse, Natuurpunt
Brussel en Bral vzw zien ook dit
gebied liever ingekleurd als natuur-

gebied. We hebben samen een be-
zwaarschrift ingediend. En zie:
wegens vormfouten vindt de over-
legcommissie niet plaats en moet
het openbaar onderzoek opnieuw
gebeuren.

naast het blauwe...

het groene netwerk
Het bim onderhoudt een netwerk van groene lin-
ten doorheen het Brusselse stadsweefsel. Het
groene netwerk wil het tekort aan groene ruim-
tes opvullen, bestaande groene ruimtes onderling
verbinden en de biodiversiteit van fauna en flora
versterken. Door groenzones te versterken en ze
met elkaar te verbinden, zal het steeds aangena-
mer worden zich te voet of met de fiets door ons

gewest te begeven en zullen hopelijk steeds
meer mensen de auto eens laten staan. Er ont-
breken nog linken maar het bim werkt eraan. Een
voorbeeld van zo’n missing link is een pad over
Thurn & Taxis langs de oude spoorwegbed-
ding naar Laken. 

Nem! We zijn er toch maar weer in geslaagd
t&t in deze Alert te smokkelen.
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heraanleg rogier in de kookwas
hefboomgebied sterk gekrompen

gekissebis
Rogier heeft een nieuw gezicht nodig en liefst zo
vlug mogelijk. De gemeente Sint-Joost heeft daarom
een plan klaar maar is een facelift voldoende voor
de complexe problematiek op het plein?

De Minister voor openbare ruimte stelde een
wedstrijd voor. In het gekissebis tussen de bevoegde
ministers en de gemeente stond de vraag centraal
wat nu juist deel uitmaakt van het plein: alleen het
autoloze gedeelte in het midden of de openbare
ruimte van gevel tot gevel. Deze definitie bepaalt
uiteindelijk wie bevoegd is voor de heraanleg van
het Rogierplein.

de zachte weggebruiker
Maar die discussie omzeilt de essentie: wat moet
er aan een plein veranderen dat niet als een plein
functioneert? Alles. Je moet zo’n plein integraal
aanpakken. De aantrekkelijkheid en de verkeers-
situatie van het plein kan enkel verbeteren wan-
neer de heraanleg rekening houdt met de gebie-

In oktober barstte een debat los over de inrichting van het sedert jaren
verwaarloosde Rogierplein. Gesneden koek voor de pers: architectuurwed-
strijd of snelle heraanleg? We bekijken het eens vanuit een andere hoek…

den errond. Enkel wat bomen, banken
en fonteinen maken het Rogierplein
niet aantrekkelijker als de auto rondom
blijft overheersen. Een goed plein kiest
voor de zachte weggebruiker. Je moet haar en
hem verleiden naar het plein te komen en er even
te verpozen.

integraal en transversaal
Het gewestelijk ontwikkelingsplan (gewop)
erkende deze visie. Met het Rijksadministratief
Centrum (rac), Kruidtuinlaan, centrumlanen en
Brouckèreplein hoort Rogier bij het hefboomge-
bied ‘Kruidtuin’.

De komende maanden start de opmaak van een
richtschema voor dat hefboomgebied. Maar de stu-
die wordt beperkt tot de zone rac – Kruidtuin.
Rogier tuimelt van de kar.

Jammer. De verbinding tussen rac en Kruidtuin
ligt ter studie en je mag dus veronderstellen dat de
Kruidtuinlaan en het stuk kleine ring dat terug aan

de oppervlakte verschijnt van uitzicht zullen ver-
anderen. Zulke beslissingen zullen het Rogier-
plein sterk beïnvloeden. Het ligt tenslotte aan
dezelfde Kruidtuinlaan, op amper 100 meter van
de Kruidtuin zelf.

een hefboomgebied, een visie
Een van de doelstellingen van een hefboomgebied
en een richtschema is de coherentie tussen gemeen-
telijke, gewestelijke of andere interventies bevor-
deren. Het Rogierplein opnemen in het richt-
schema voor het hefboomgebied, betekent niet
noodzakelijk dat het plan van de gemeente van de
tafel vliegt. Het betekent wel dat het zal moeten
herbekeken worden in het kader van een mogelijke
heraanleg van de kleine ring met mogelijk een
ambitieuzere heraanleg in ‘t verschiet.

Zolang scholen auto’s rond Rogier zwemmen,
zal een fonteintje meer of minder weinig soelaas brengen.

is gratis duurzaam?

wie rijdt gratis?
Veel mensen op veel plaatsen. In Hasselt en Mons
zijn de bussen in de binnenstad bijvoorbeeld gra-
tis. In Brussel rijden kinderen tot 12 jaar, 65-plus-
sers en leefloners gratis op het mivb-net. Studen-
ten van de vub en het Vlaams hoger onderwijs in
Brussel krijgen dit jaar een mivb-jaarabonnement
voor een administratieve bijdrage van € 25. Een
cadeau waarmee de Vlaamse overheid en de orga-
niserende vzw Quartier Latin jonge Vlamingen
naar de hoofdstad wil lokken. Het moet hen meteen
ook de voordelen leren kennen van het openbaar
vervoer zodat ze hun auto op jonge leeftijd wat
vaker aan de kant laten staan. Jong geleerd…
Maar klopt die redenering wel?

rijden we meer met tram 
of bus indien gratis?
De vub, de kul en de ucl probeerden de impact
van dit project in kaart te brengen. Conclusie: het
gebruik van het openbaar vervoer stijgt. 47%
van de studenten maken gebruik van het aanbod.
Tweede opmerkelijke vaststelling: Franstalige
studenten, die het voordeel niet genieten, gebrui-
ken het openbaar vervoer vaker. Er zijn dus nog
andere factoren die het reisgedrag beïnvloeden:
toegankelijkheid en frequentie, de subjectieve
beleving én de kennis en perceptie van de stad.

Enkele studies buigen zich over gratis openbaar vervoer. Blijkt dat het succes van
tram, bus en metro niet alleen afhangt van de prijs maar ook van de frequentie en
de kwaliteit. Maatregelen om de auto terug te dringen zijn daarbij essentieel.

Gratis openbaar vervoer zorgt voor meer ver-
plaatsingen naar dezelfde locaties. Wie de stad niet
kent, heeft minder plekken om naartoe te rijden.
Slechts 36% van de Vlaamse studenten woont of
huurt in Brussel tegenover 81% van de Fransta-
lige studenten. Heel veel Vlaamse studenten zijn
dus niet aangewezen op de stad voor hun ontspan-
ning. Na de lessen karren ze gewoon huiswaarts
naar Vlaanderen.

parijs’ succesverhaal
Het Parijse tariefplan Imagine’R geeft jongeren een
aardig cadeautje. Terwijl je met een abonnement
tijdens de week maar in bepaalde zones kunt rij-
den, mag je in het weekend en tijdens de vakan-
ties reizen in heel Parijs. Aan schappelijke prijzen
op de koop toe! Het gebruik is meteen gestegen,
ondermeer dankzij een ondersteunende reclame-
campagne en een hip imago. Vraag rest of deze jon-
geren ook de gebruikers van morgen zijn.

blijven we met bus of tram reizen als
we weer moeten betalen?
Lang niet zeker. Kijk naar Nederland: daar kun-
nen studenten in het hele land gratis reizen met het
openbaar vervoer. In de week en in het weekend.
Een voortreffelijke aanzet tot een zacht en duur-
zaam vervoer. Helaas blijft maar een heel klein per-

centage van de studenten het openbaar vervoer
gebruiken na hun studies. De overstap op de wagen
is jammer genoeg weer snel gebeurd.

minder auto’s met gratis openbaar
vervoer?
Nederland testte heel 2004 een gratis buslijn tus-
sen Leiden en Den Haag. De bedoeling was het
fileprobleem tussen de twee steden op te lossen.
De bussen waren een succes. Ze zaten eivol, ook
met voormalige autobestuurders. Toch krimpten
de files geen meter. Andere auto’s namen de vrij-
gekomen plaats op de autosnelwegen meteen in.
Gratis openbaar vervoer alleen is onvoldoende
om de files op te lossen.

Dan is Londen een beter model. Tussen 1999 en
2004 steeg het busgebruik er met 40% dankzij
een complexe en doordachte mix van maatregelen
op vlak van prijs, ticketstrategie, kwaliteit en kwan-
titeit van het busnetwerk. En niet vergeten: het
rekeningrijden in de ‘congestion zone’(hartje Lon-
den) heeft het autogebruik sterk teruggeschroefd.
Een totaalaanpak m.a.w.

conclusie
Populaire maatregelen als gratis openbaar ver-
voer alleen zijn veel te slapjes willen we dat de auto
op stal blijft staan. We moeten het openbaar ver-
voer op alle fronten aantrekkelijker maken en
tegelijk beknibbelen op de plaats van de auto in
de stad.

Uit een workshop van ‘Polis, netwerk van Europese
steden en regio’s’en de Vrije Universiteit Brussel.

anders mobiel
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wachten op een plein
Al jaren wachten we op de versie 2.0 van de Leuvense Steen-
weg. We hebben plannen gezien die strekken van Madou tot
Dailly. Uiteindelijk moeten we het stellen met de heraanleg van
het Sint-Joostplein alleen.

Het werd hoog tijd dat het plein een nieuwe look
kreeg, dat wel. Deze plek is al decennia lang
geen plein meer maar een bovengrondse autotun-
nel. Verplaatsing staat hier centraal, niet ont-
moeting. De Federale Overheidsdienst Mobiliteit
en Vervoer (fodmv) vroeg een stedenbouwkun-
dige vergunning om het plein weer aantrekkelijk
te maken voor handel en wonen. Maar haar
poging is geen hoogvlieger.

niemand enthousiast
In de plannen lezen we enkele goede elementen:
vooral een verbrede semi–voetgangerszone voor
de Nouvelle Ecole en aan het begin van de voor-
naamste zijstraten. Toch bleek niemand op de
overlegcommissie overtuigd. De busmaatschap-
pijen MIVB en De Lijn eisen een eigen busbed-
ding naar de periferie. De gefragmenteerde aan-
pak belet de federale overheid om heel de steenweg
aan te pakken maar een stukje busbedding op het
plein moet mogelijk zijn.

De andere doorn in ieders oog is de afwezigheid
van een zebrapad aan het plein. Om van de school

naar de bushalte aan de overkant te gaan, moet je
4 keer oversteken! Wij pleiten voor extra brede
zebrapaden met voldoende lange oversteektijd.

beterschap
Het plan lapt nog andere initiatieven aan haar
laars: er ontbreekt een zone 30 om de schoolom-
geving veilig te maken. En de gewestelijke fiets-
route is nergens op de plannen te bespeuren. De
reden is allicht dat dit project al heel lang aansleept
en dus niet meer actueel is.

De gewestelijke administratie stelde terloops

haar alternatief plan voor: een eigen busbedding,
zone 30, een fietsroute dwars over het plein en een
fietspad over de steenweg. Een heel stuk aantrek-
kelijker. En met dezelfde verkeerscapaciteit. Het
ziet ernaar uit dat het federale plan flinke bijstu-
ring zal krijgen.

Nog enkele opmerkingen van Bral om het af te
leren: we merken geen cambio-standplaats op
deze symbolische plek. We vragen ons of er genoeg
laad- en loszones zijn. En waar blijven de door-
laatbare tegels opdat hemelwater in de bodem
kan indringen?

niews van het front

busbaan in de weg
De laatste jaren komen er heel wat busbanen bij in allerlei
varianten. Nu ook op de Kroonlaan. Op dit zwart traject kun-
nen de bussen met een busstrook veel tijd winnen maar de bewo-
ners komen in opstand.

Tijdens de piekuren zit de Kroonlaan dicht. Een
combinatie van files, een bushalte net voor een
kruispunt, een lange roodfase... Bussen 95 en 96 ver-
liezen kostbare minuten. Om hieraan het hoofd te
bieden heeft de MIVB overschrijdbare busstroken
met drempels aangelegd ter hoogte van de Gene-
raal Jacqueslaan. Via busvriendelijke verkeerslich-
ten rijden bussen als eerste het kruispunt op. Het
geheel zit in een testfase maar het is overduidelijk
dat de bussen het traject in een wip afleggen.

Maar een groep invloedrijke bewoners en han-
delaars stelt de busstrook aan de kaak. Ze storen
zich aan dubbel geparkeerde auto’s en bestelwa-
gens. Door de busstrook in het midden zit het
doorgaand verkeer nu vaak strop. Ook de files
voor het kruispunt zijn langer door de vermin-
derde wegcapaciteit. Drommen stilstaande, ron-
kende motoren en claxongeschal zijn het gevolg.
Hun protest bereikt de gemeente die de MIVB
aanport de busstrook te herbekijken.

badwater
De busstrook dreigt het spreekwoordelijke kind te
worden dat weggegoten wordt. Er zijn echt wel
oplossingen te bedenken voor de problemen van
de buurt. Dit stuk van de Kroonlaan heeft om te
beginnen bijna geen duidelijk afgebakende leve-
ringszones. En veel handelaars zetten hun eigen auto
op de parkeerplaatsen. Indien de automobilisten,
die nu in de file staan, de bus zouden nemen; zou
dit een grote slok op de borrel schelen. 

overleg is nodig
De MIVB heeft werk gemaakt van informatie.
Kleurrijke folders in de bussen en infomomenten.
Maar er is duidelijk meer overleg nodig. Klein
knipoogje: Bral staat niet alleen aan de zijlijn te
roepen. In een gelijkaardige situatie, de Buyllaan
in Elsene, geeft de MIVB ons binnenkort de kans
overlegvergaderingen te organiseren. Doel: komen
tot een nieuwe situatie waarin iedereen zich kan

vinden. Allemaal moeten ze hun verantwoorde-
lijkheid opnemen: MIVB, gemeente, bewoners en
gebruikers. Die laatste categorie horen we nog te
weinig.

Vliegende reporter van dienst te bereiken op
ben@bralvzw.be.

Het autokanaal op het Sint-Joostplein kan morgen een plein zijn.

Veel protest op de Kroonlaan. Reden om het kind
met het badwater weg te gooien?



mivb spitstechnologie
Het nieuwe tramplan is nu officieel. Op het menu:
de voltooiing van de metroring via Delacroix naar
het Weststation, de verlenging van een aantal tram-
lijnen, een herstructurering van het net en de aan-
koop van nieuwe trams.

De Mivb onderscheidt 5 fases om tegen 2008
alles te realiseren.

einde fase 1, maart ’06
Afronding van de tramsporen op de Werkhuizen-
kaai als deel van het snelle traject van de toekom-
stige tram 51. Voorlopig zal de huidige tram 52
deze sporen gebruiken. Vanaf de Van Praetbrug
rijdt de 52 dan langs de Koninginnelaan en de
Werkhuizenkaai richting centrum i.p.v. via down-
town Schaarbeek.

De verminderde frequentie in hartje Schaarbeek
zal de MIVB opvangen door te goochelen met een
aantal terminussen en trajecten van tram 3 en 56.
De reiziger zal van het tramgegoochel weinig
merken, dixit MIVB.

Tram 24, een nieuwe lijn met de nieuwe trams
T3000, zorgt voor een versterking op de midden-
ring tussen Schaarbeek station en de Buyllaan.

einde fase 2, juni ’06
De middenring ondergaat aanpassingen voor de
nieuwe trams T3000 zodat lijn 23 ze kan gebrui-
ken tot aan Vanderkindere; de definitieve eindhalte.

Start der werken in het station Rogier. Daardoor
zal lijn 90 vanaf Rogier verder rijden door de
Noord-Zuid tunnel. Lijn 23 neemt de reisweg
over van de lijn 3 tussen Rogier en Vanderkindere.
Volgens de MIVB zal de reiziger ook hier geen ver-
andering merken door aan de gepaste haltes de
tramnummers te wijzigen.

einde fase 3, september ’06
De verlenging tot het station Delacroix van metro-
lijn 2 is voltooid. Buslijn 20 wordt beperkt
tot Delacroix om te vermijden dat 3 lijnen het stuk
Delacroix-Zuidstation aandoen.

Tram 56 wordt verlengd langs de Marius
Renardlaan en tram 94 langs de Vorstlaan.

einde fase 4, maart ’07
De noord-zuid tunnel is klaar om de nieuwe trams
te laten rijden. Lijn 51 (Esplanade-Stalle) ver-
vangt lijn 52 en rijdt met de nieuwe trams T3000.
Lijn 82 neemt het deel van lijn 52 over tussen het
Zuidstation en Drogenbos.

Lijn 91 (Louiza–Stalle), die in het zuidelijk
deel samenloopt met lijn 52, wordt afgeschaft. Een
nieuwe lijn 97 neemt het noordelijk deel over.

Lijn 81 krijgt een hogere frequentie, om de
weggevallen lijn 82 tussen Montgomery en Zuid
op te vangen. Tram 81 rijdt via de Ninoofsepoort
tot aan de Heizel, ter vervanging van tram 18.

Lijn 94 bedient Houba de Strooper die vanaf
daar zal rijden tot aan de nieuwe terminus Legrand.
Lijn 93 verzekert de verbinding tussen Louiza en
Hermann-Debroux. Het traject van lijn 92 loopt
nu tot Schaarbeek en de frequenties van lijnen 92,
93 en 94 stijgen tijdens de piekuren.

einde fase 5, februari ’08
De werken in het Rogierstation zijn klaar. Tram-
lijnen 55 en 56 rijden tot Rogier. Lijn 3 wordt
geëxploiteerd met de nieuwe T4000 rijtuigen. Die
zien er hetzelfde uit als hun broertjes T3000

maar zijn iets langer. Een nieuwe lijn 25 vervangt
lijn 90 en vertrekt vanuit Rogier via de Buyllaan
naar Boondaal. Lijn 24 heeft Vanderkindere als
eindhalte. 

De opening van het metrostation Weststation
betekent meteen ook het einde van tram 83.

maken ze je de stad moeilijk?
Het tramplan 2006-2008 gaat gepaard met ingrij-
pende veranderingen. De MIVB zegt de reiziger
zo veel mogelijk last te willen besparen. Niet van-
zelfsprekend want de MIVB houdt niet alle touw-
tjes in handen. De wijzigingen in het tramplan han-
gen af van de levering van nieuwe rijtuigen en van
infrastructuurwerken. Een duidelijke communica-
tie, waarbij de reiziger wordt geïnformeerd en
begeleid bij de verschillende fases en werken, is
essentieel. Alleen op die manier blijft het openbaar
vervoer aantrekkelijk en kan de MIVB ons de
stad “makkelijk blijven maken”!

Als je meer wilt weten, maakt Bart het je diets
via bart@bralvzw.be.

Naar een artikel verschenen in Tram 2000, okto-
ber 2005.
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anders mobiel

De natte droom van de MIVB: een snelle tram 51 in eigen bedding hoog en droog boven het verkeer.

Dit tramplan begint zoet maar de nasmaak is eer-
der bitter. Omdat de overheid het openbaar vervoer
niet durft te verlossen van de files, moest de
MIVB kiezen voor de tactische terugtocht: de
rechtstreekse tramverbindingen vanuit dichtbe-
volkte wijken van Schaarbeek (T55), Laken (T81),
Anderlecht (T56), Vorst (T52) en Evere (T55)

ranzig smaakje

doorheen het centrum verdwijnen omdat ze te
onregelmatig zijn. De reiziger moet overstappen
op een aantal sterke, opgewaardeerde lijnen onder-
gronds of in eigen bedding. Maar overstappen, is
voor veel mensen niet evident.

Lees ook ons persbericht van 6 juni op
www.bralvzw.be/frames_actueel.html.



v e r g u n n i n g a a n v r a g e n  i n  o p e n b a a r  o n d e r z o e k

ANDERLECHT
bestemmingwijziging – Wayezstraat 94
Stedenbouwkundige vergunning voor
de inrichting van het Huis van de
Participatie.
Tot 31/10/2005
Overlegcommissie op 9/11/2005

BRUSSEL LOUIZA
bbp – Gebied omsloten door Bosplein-
en Diesdellelaan, Terhulpse- 
en Waterloosestwg 
en de gemeentegrens
De voorlopige aanneming van het
bbp nr. 99-04 ‘Groenejager’.
Tot 4/11/2005
Overlegcommissie op 22/11/2005

BRUSSEL NO/
LEOPOLDWIJK
bbp – De Pascale-, Wet-, Froissart-,
J. Lipsius- en Belliardstraat,
Etterbeeksestwg, de spoorweg 
en Schuman- J. Reyplein
De voorlopige aanneming van de
gedeeltelijke opheffing van het bbp
nr. 60-13 ‘Résidence Palace’.
Tot 4/11/2005
Overlegcommissie op 22/11/2005

station Schuman – 
Wet- en Archimedesstraat,
Etterbeeksestnwg 
en K. De Grotelaan
Stedenbouwkundige vergunning voor
de vernieuwing en de herinrichting
van het Schuman spoorwegstation
met aanleg van extra toegangen.
Tot 28/10/2005
Overlegcommissie op 8/11/2005

BRUSSEL
NOORDWIJK
bejaardentehuis – Groendreef 10,
Helihavenlaan 9-11
Stedenbouwkundige vergunning voor
de bouw van een bejaardentehuis en
milieuvergunning IB met effectenver-
slag met een overdekte parking (28
voertuigen).
Tot 11/11/2005
Overlegcommissie op 22/11/2005

nieuwbouw – S. Bolivarlaan, 
hoek Antwerpsesteenweg
Stedenbouwkundige vergunning voor
de bouw van kantoren (35 474 m2) en
milieuvergunning IA met bestek
effectenstudie voor de uitbating van
een overdekte parking (204 voertui-
gen), opslagplaatsen en technische
installaties.
Tot 28/10/2005
Overlegcommissie op 8/11/2005

renovatie/uitbreiding – 
Koning Albert II-laan 34
Stedenbouwkundige vergunning voor
de uitbreiding van kantoren (+ 46
286 m2) en milieuvergunning IA met
bestek effectenstudie voor de uitba-
ting van een overdekte parking (372
voertuigen), opslagplaatsen en tech-
nische installaties.
Tot 28/10/2005
Overlegcommissie op 8/11/2005

ELSENE
nieuwbouw – Pleinlaan 2
Stedenbouwkundige vergunning voor
de bouw van kantoren voor onder-
zoeksprojecten.
Tot 31/10/2005
Overlegcommissie op 16/11/2005

frietkraam – E. Flageyplein
Stedenbouwkundige vergunning voor
de installatie van een frietkraam.
Tot 31/10/2005
Overlegcommissie op 16/11/2005

HAREN
Da Vinci – Raketstraat
Stedenbouwkundige vergunning voor
de bouw van kantoren en milieuver-
gunning IB met effectenverslag voor
de uitbating van een overdekte en
openluchtparking (1 243 voertuigen),
opslag- en werkplaatsen en techni-
sche installaties.
Tot 28/10/2005
Overlegcommissie op 8/11/2005

JETTE
bbp’s  – Site van het AZ - VUB, 
omsloten door de Laarbeeklaan, 
de oostgrens van het Laarbeekbos, 
de Schapenweg en de Dikke-Beuklaan
De gedeeltelijke opheffing van het
bbp nr. 4.03 ‘Laarbeekwijk’.

Gebied omsloten door Tentoonstellings-
en H. Liebrechtlaan, J. Tiebackx-, 
Schuermans- en Bonaventurastraat,
Abdij van de Dielegemstraat, grens
Dielegembos en Oude Afspanningsplein
De volledige opheffing van het bbp
nr. 2.01 ‘Heymboschwijk’.

Gebied omsloten door de
Thomaesstraat, de L. Theodorstraat
en de Wemmelsesteenweg 
De gedeeltelijke opheffing van het
bbp nr. 7.03 ‘Spiegelwijk’(centrum).
Tot 15/11/2005
Overlegcommissie op 18/11/2005

LAKEN
nieuwbouw – Heizelstraat
Stedenbouwkundige vergunning voor
de bouw van 41 appartementen en
milieuvergunning IB met effectenver-
slag voor de uitbating van een over-
dekte parking (61 voertuigen).
Tot 31/10/2005
Overlegcommissie op 8/11/2005

NEDER-OVER-
HEEMBEEK
bbp – Trasserweg
De voorlopige aanneming van de
volledige opheffing van het bbp 50-
70/71 ‘Trasserweg’.
Tot 4/11/2005
Overlegcommissie op 22/11/2005

SCHAARBEEK
heraanleg plein – Gaucheretplein
Stedenbouwkundige vergunning voor
de heraanleg van het plein.
Tot 19/11/2005
Overlegcommissie op 9/12/2005

weg – Gebied omsloten 
door de Jeruzalem-, Metsys-, 
J. Brand-, H. Berge-, E. Discailles-,
E. Laude- en de Hermanstraat 
en het Houffalizeplein
Stedenbouwkundige vergunning voor
de heraanleg van bepaalde kruispun-
ten, wegen en voetpaden in het wijk-
contract ‘Jeruzalem’.
Tot 15/11/2005
Overlegcommissie op 25/11/2005

St-GILLIS
weg – Hollandstraat/Fonsnylaan
Stedenbouwkundige vergunning voor
de aanleg van het Hollandplein en
Hollandstraat en verplaatsing van
een voetgangersoversteek aan de uit-
gang van het Zuidstation.
Tot 15/11/2005
Overlegcommissie op 22/11/2005

lijn 50A – Tussen station Brussel
Zuid en de grens van het Gewest
Stedenbouwkundig attest voor de
aanleg van 4 sporen tussen het Zuid-
station en de Gewestgrens in Ander-
lecht en aanleg van een halte ter
hoogte van de Bergensesteenweg.
Tot 4/11/2005
Overlegcommissie op 23/11/2005

verbouwingen – Munthofstraat 4-6,
Jourdanstraat 89-103 en Gulden
Vlieslaan 87-87c
Stedenbouwkundige vergunning en
milieuvergunning IA met bestek
effectenstudie voor de uitbreiding
van de kantoren met uitbating van een
overdekte parking (208 voertuigen).
Tot 4/11/2005
Overlegcommissie op 23/11/2005

St-JOOST-TEN-NODE
Europees verzorgingstehuis –
Dwarsstraat 15-21
Stedenbouwkundige vergunning voor
de bouw van een verzorgingstehuis
en milieuvergunning IB met effecten-
verslag voor de uitbating van een
parking (175 voertuigen) en een
openbaar park.
Tot 31/10/2005
Overlegcommissie op 18/11/2005

In het kader van de stedenbouwwetgeving en de milieuwetgeving moeten de aanvragen van sommige
projecten aan een openbaar onderzoek onderworpen worden. Hieronder vind je een selectie van aankon-
digingen van de belangrijkste openbare onderzoeken. Je leest ze allemaal op http://www.bralvzw.be/OO.html
Contacteer patricia@bralvzw.be voor de tussentijdse oogst.
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heembeek
In het nieuwe bus- en tramplan
verliezen bewoners uit Neder-
Over-Heembeek een rechts-
treekse verbinding met het cen-
trum. De terminus komt aan
halte Heembeek te liggen en
daar moeten de Heembekena-
ren overstappen op de nieuwe
tram 51. De MIVB en het kabi-
net prijzen dit nieuwe snelle
traject. Comité ‘Heembeek
Blijft’ pikt deze overstap niet:
“Het comfort van een snelle
verbinding weegt vooral voor
oudere mensen niet op tegen het
comfort van een rechtstreekse
verbinding.”

Wij treden hen hierin bij.




