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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 
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mobiliteit  > minder parkeerplaats is beter voor de stad 

Omdat in België ook de gewesten be-
langrijke hefbomen in handen hebben 
in de strijd tegen de luchtvervuiling 
moet ook Brussel zijn beste beentje 
voorzetten en de nodige maatregelen 
nemen. Eén van die Brusselse hefbo-
men is een aangepast parkeerbeleid. 
Hiermee kunnen we op relatief korte 
termijn het autoverkeer alvast gedeel-
telijk terugdringen. Het gewestelijk par-
keeragentschap is daarvoor hét instru-
ment. Maar dan moeten de gemeenten 
meewillen natuurlijk. In afwachting van 
een goed functionerend parkeeragent-
schap staat de gemeenten trouwens 
niets in de weg om zelf werk te maken 
van een voluntaristisch parkeerbeleid.

publieke ruimte
De Brusselse bevolking zal toenemen, 
maar de openbare ruimte niet. Het is 
dan ook een logische conclusie dat het 
toekomstige parkeerbeleid meer plaats 
moet maken voor mensen en minder 
voor auto’s. 

Enkele cijfers om aan te tonen hoeveel 
plaats de auto opslorpt in de Brusselse 
openbare ruimte : 18% van de oppervlak-
te van het Brussels Gewest is verkeers-
infrastructuur, meer dan 70% van een 
traditionele Brusselse straat – van gevel 
tot gevel – is bestemd voor gemechani-
seerd verkeer en parkeerplaatsen slor-
pen 293ha op. Wat overeenkomt met de 
oppervlakte van Sint-Agatha-Berchem.

Zeker in dichtbevolkte wijken is de im-
pact van de auto op de publieke ruimte 
nefast. Zelfs al heeft ongeveer de helft 
van de gezinnen er geen auto ! En het 

zijn juist deze wijken die het meest 
nood hebben aan een aangename 
openbare ruimte met plaats voor ont-
moeting en groen. En ook drukke han-
delskernen moeten voldoende plaats 

bieden aan het grote aantal voetgan-
gers dat er zijn inkopen doet. 

Ondergronds dan maar ?
Parkeerplaatsen creëren buiten de 
openbare weg – onder de grond of in 
een toren – is niet noodzakelijk een op-
lossing. Het conflict met de nood aan 
ruimte voor andere functies (zoals wo-
nen en handel) blijft bestaan. 

Elke parkeerplaats neemt 15 tot 30m² 
in beslag. Grofweg een derde van een 

gemiddeld appartement in Brussel. Bo-
vendien gebruiken de meeste automo-
bilisten twee tot vijf parkeerplaatsen 
per dag. Dus nemen ze eigenlijk tussen 
de 30 tot 150m² in beslag. Auto’s hebben 

Het Brussels Gewest probeert de Europese Commissie ervan te over-

tuigen dat het allemaal wel goed komt met het naleven van de Eu-

ropese luchtkwaliteitsnormen. Het  Iris 2-mobiliteitsplan zou Europa 

gerust moeten stellen. Hierin staat dat de verkeersdruk tegen 2015 

met 10% en tegen 2018 met 20% moet verminderd zijn. Een aangepast 

parkeerbeleid zou alvast een stevige stap in de goede richting zijn. 

Pollutie in Brussel ? Park no more !

Er zijn in het Brussels Gewest onge-
veer 645.000 parkeerplaatsen. On-
geveer 326.500 in privé garages en 
293.000 op de openbare weg. Van die 
laatste categorie wil het Iris 2-plan er 
45.000 schrappen (16%) tegen 2018.

Uit tellingen uit 2004 bleek dat iedere dag 7.200 bewoners in het Brussels Gewest 
illegaal parkeerden, waarvan 10% op het voetpad.

De bevolking zal toenemen maar de openbare ruimte 

niet. Het is dan ook logisch dat het toekomstige 

parkeerbeleid meer plaats moet maken voor mensen 

en minder voor auto’s.
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bovendien de hardnekkige gewoonte 
om op hetzelfde moment op dezelfde 
plaats samen te scholen. Parkings en 
wegen zijn voorzien op die piekcapa-
citeit. Wat voor overcapaciteit en dus 
verspilling zorgt buiten de piekuren. 

Aan het bouwen van parkeerplaats 
hangt ook een stevig prijskaartje. 
Terwijl er door de verwachte bevol-
kingstoename toch meer nood is aan 
investeringen in bewoonbare opper-
vlakte. 

Opslagruimte 

Ook handelaars kunnen extra ruimte 
gebruiken, meer bepaald opslagruimte. 

Parkeerplaatsen nemen plaats in die 
hiervoor gebruikt zou kunnen worden. 
Winkels met een beperkte opslagruim-
te moeten frequenter bevoorraad wor-

den en zorgen voor meer verkeer. Daar 
hangt niet alleen een milieu- maar ook 
een reële kost aan vast. Voor de handel 
in de stad is de last mile in de logistieke 
keten namelijk de duurste.

Aanzuigeffect
Bovendien zuigen parkeerplaatsen ook 
autoverkeer aan. Als je je auto bij de 
hand hebt en hem kwijt kan waar je wil 
zijn, zal je sneller het openbaar vervoer 
links laten liggen. Een automobilist wil 
niet meer dan 300 meter stappen. Voor 
meer dan 300 meter zou hij/zij de auto 
nemen of iets verder rijden om dich-
terbij een parkeerplaats te zoeken. 25% 
van de verplaatsingen per auto zijn 
voor afstanden minder dan 1km ! Om 
onnodige autoverplaatsingen te vermij-
den, moet de queeste naar de heilige 
parkeerplaats voor de deur definitief 
verleden tijd worden.

Hoger dat parkeertarief
Met het parkeerbeleid hebben het Ge-
west en de gemeenten één van de ef-
ficiëntste middelen in handen om het 
autogebruik te verminderen. Want elke 
verplaatsing met de auto begint en ein-
digt met een parkeerplaats. 

Volgens een studie in het kader van het 
Iris 2-plan kan de invoering van een 
parkeertarief van 13 € per dag in de eer-
ste en de tweede kroon én een jaarlijks 
tarief van 150 € voor een parkeerplaats 
op de werkplek (door de werknemer 
te betalen) zorgen voor meer dan 10% 
minder verkeer. 

Ook uit buitenlandse studies en erva-
ringen blijkt het potentieel van een par-
keerbeleid. Zo vergeleek een studie uit 
het Verenigd Koninkrijk het effect op 
het autogebruik tussen enerzijds par-
keerbeperkingen en anderzijds een ver-
hoging van de capaciteit van het open-
baar vervoer. Een verdubbeling van de 
parkeertarieven verminderde het auto-
gebruik met 20%, terwijl de verhoging 

van de capaciteit van het openbaar ver-
voer slechts een vermindering van 1 à 
2% opleverde. Het aantal parkeerplaat-
sen halveren, verminderde het autoge-
bruik dan weer met 30%.

mobiliteit minder parkeerplaats is beter voor de stad Pollutie in Brussel ? Park no more !

Deze afbeelding brengt het aantal parkeerplaatsen van kantoorgebouwen van minstens 
5000 m² in kaart, en de bereikbaarheid van de zones met het openbaar vervoer. Het 
hoge aantal parkeerplaatsen in een zone met de beste bereikbaarheid met het openbaar 
vervoer is opvallend, vooral ook omdat dit ingaat tegen de richtlijnen van de Gewestelijke 
Stedenbouwkundige Verordening. 

25% van de verplaatsingen per auto  

zijn voor afstanden minder dan 1km.

Toegankelijkheidszones

Zone A

Zone B

Zone C

 Parkeerplaatsen van 
kantoorgebouwen van 
5000m2 of meer
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Pollutie in Brussel ? Park no more !

Zot van B
In Antwerpen verminderde het auto-
verkeer met 50% tussen 2001 en 2006. 
Die periode valt samen met de imple-
mentering van het parkeerbeleid door 
het Gemeentelijk Autonoom Parkeerbe-
drijf Antwerpen.

In vergelijking met andere Europese 
steden liggen de huidige parkeertarie-
ven in de 19 Brusselse gemeenten re-
latief laag. Binnen de nieuwe tarieven-
vork voor de ‘rode zones’ – 2 tot 4 € voor 
het eerste uur – vinden we tarieven 
terug van Lyon (2 €) tot Londen (4 €). De 
huidige tarievenvork ligt een stuk lager. 
Amsterdam is duurder met 5 €. De be-
doeling van de nieuwe tarieven is om 
een maximale bezettingsgraad van 80 
percent te halen, zodat er snel een vrije 
parkeerplaats kan gevonden worden en 
het aantal auto’s dat op zoek is naar een 
parkeerplaats op de openbare weg sterk 
afneemt. 

Best deal : de bewonerskaart !
Bewonersparkeren is in de 19 gemeen-
ten van het Brussels gewest dan weer 
onverantwoord goedkoop. De prijs van 
een eerste parkeerkaart varieert tussen 
de nul en 30 €. In de Vijfhoek, een A-
zone met ongetwijfeld het beste open-
baar vervoer van het land, kan je als 
bewoner je auto in de openbare ruimte 
dumpen voor slechts 10 € per jaar. Ter 
vergelijking : in Amsterdam kost be-
wonersparkeren 150 € per jaar, in Lyon 
192 €, in Parijs tot 182 € en in Londen 
tot 200 €.

Dit is de kost van de administratieve 
procedure, want je adres veranderen 
kost evenveel. Bewonersparkeren is dus 
eigenlijk gratis. Het is een gemiste kans 
dat het Brussels Gewest in de parkeer-
ordonnantie geen tarieven vastlegt voor 
bewonersparkeren.

Parkeren op het werk
In de Vijfhoek zijn er zo maar eventjes 
100.000 parkeerplaatsen beschikbaar op 
de werkvloer. En dit ondanks de grote 
bereikbaarheid met het openbaar ver-
voer (zie kaart hiernaast). Dat gaat in te-
gen alle regels van ruimtelijke planning. 

Een parkeertarief van 150 € per jaar voor 
een parkeerplaats op de werkplek – door 
de werknemer te betalen – lijkt ons dus 
een bijzonder goed idee. 

Verschillende steden in het Verenigd 
Koninkrijk overwegen trouwens om 
een tarief van 250₤ per jaar (289 €) in te 
voeren voor zo’n parkeerplaats. Een Ne-
derlandse studie becijferde trouwens 
het fiscale voordeel van een parkeer-
plaats op de werkplek op 750 € per jaar. 

Jeroen Verhoeven

Bronnen :

•  Europe’s Parking U-turn : from accomodation 

to regulation (Institute for Transportation and 

Development policy – ITDP) – 2011

•  The hidden cost of employer parking policies 

(Universiteit Amsterdam) – 2011

•  Plan de politique régional de stationnement – 

Rapport de Phase III : Diagnostic General – 2011

L’époque du stationnement non 
régularisé est révolue
La Région bruxelloise tente de con-
vaincre la Commission européenne 
que la mise en  oeuvre de son plan Iris 
2 lui permettra de respecter les nor-
mes européennes de qualité de l’air. 
Ce plan prévoit une réduction de la 
pression automobile de 10% pour 2015 
et de 20% pour 2018. Une politique de 
stationnement adaptée serait déjà un 
pas important dans la bonne direction. 
Bral a cherché et trouvé des chiffres 
étonnants à ce sujet.

mobiliteit Minder parkeerplaats is beter voor de stad

Papoter
De plaats die wordt ingenomen in de 
openbare ruimte voor de opslag van 

auto’s, kan op een aangenamere manier 
gebruikt worden.

Er is geen ander vervoersmiddel dan de auto dat zo 

veel ruimte per gebruiker opslorpt. In de Vijfhoek 

zijn er zo maar eventjes 100.000 parkeerplaatsen 

beschikbaar op de werkvloer. 

The air was still; the street was empty except for the line of huge cars parked along the curb, 
glittering and grinning with chrome and polish and enamel. Paul had noticed already that 

in Los Angeles automobiles were a race apart, almost alive. The city was full of their hotels and 
beauty shops, their restaurants and nursing homes - immense expensive structures where they 
could be parked or polished, fed or cured of their injuries. They spoke, and had pets - stuffed 
dogs and monkeys looked out of their rear windows, toys and good-luck charms hung above 
their dashboards, and fur mils waved from their aerials. Their horns sang in varied voices .... few 
people were visible. The automobiles outnumbered them ten to one. Paul imagined a tale in which 
it would be gradually revealed that these automobiles were the real inhabitants of the city, 
a secret master race which kept human beings for its own greater convenience, or as pets 
(Lurie 1986, 7, 232)..
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luchtvervuiling  > diesel : Europa moet Brussel beboeten

Het aloude roet dat vroeger de schoor-
steenvegers bedekte, is helemaal terug 
van weggeweest. Maar deze keer komt 
het voornamelijk uit de uitlaatpijpen van 
dieselwagens. Wetenschappers spreken 
van black carbon. Het is een onderdeel 
van de grote groep partikels die we fijn 
stof noemen en het is zonder meer de 
meest schadelijke uit die verzamelcate-
gorie. Dieselroet is met grote voorsprong 
de meest kankerverwekkende stof in de 

lucht. Ook het effect op astma en aller-
gieën is aangetoond. Als we zeggen dat 
fijn stof de oorzaak is van vroegtijdige 
overlijdens en slechtere gezondheid, is 
dat dus in grote mate de schuld van roet. 
Black carbon gives fine particles its bad name.

En weet je nu wat ? Wij hebben in Brus-
sel rijkelijk veel roet in de lucht. Niet te 
verwonderen. Er is geen ander land dat 
zo dieselvriendelijk is als België. 

De aandacht voor dieselroet is relatief 
nieuw. Er is een Europese norm voor fijn 
stof en een voor stikstofdioxiden (NO2), 
maar voor roet op zich bestaat zo’n 
norm nog niet. Jammer. Een norm voor 
dieselroet zou niet alleen goed zijn voor 
onze gezondheid, het zou ook makke-
lijker zijn om te halen. Voor roet is het 
simpel : als niemand hier roet uitstoot, 
dan hangt er nauwelijks of geen roet in 
de lucht. Anders gezegd : als niemand 
met een diesel rondrijdt, is er geen 
probleem. Maar fijn stof komt ook van 

elders aanwaaien : van het verkeer in 
Parijs, de fabrieken aan de Ruhr of het 
zand aan zee. Bovendien ontstaat er 
ook fijn stof uit mest op de velden. Met 
andere woorden : fijn stof is een veel 
complexer probleem en onze politici 
durven zich wel eens verschuilen ach-
ter die complexiteit om niks te doen. De 
ander is altijd een handige dader.

Brussel beboet
In afwachting van normen over die-
selroet moeten we het dus stellen met 
de regelgeving op fijn stof. Die schrijft 
een maximumwaarde voor van 50 
microgram per kubieke meter (m³) 
lucht, gemiddeld over een hele dag. 
Dat maximum mogen we niet meer 
dan 35 keer per jaar overschrijden. En 
elk jaar opnieuw moeten we vaststel-
len dat die grens geen haalbare kaart 
is voor Brussel. 2011 is weer een mis-
kleun. Haren zit zomaar eventjes aan 
87 overschrijdingen. Dat is al jaren 
niet meer gezien. Ook het station aan 
de Ninoofsepoort zit dit jaar al aan 43 
overschrijdingen. 

Kanker, hartziektes, astma en allergieën,… Luchtvervuiling tast 

ook jouw gezondheid aan. Je denkt daarbij misschien spontaan 

aan fijn stof of ozon maar wetenschappers, politici en ook wij 

richten onze pijlen steeds meer op een ander doelwit : diesel-

roet. Hoog tijd om het aantal (diesel)wagens te verminderen.

Belasting op 

inverkeerstelling en 

accijnzen moeten 

duidelijk hoger voor 

diesels dan voor benzine.

Deze stad lijdt aan dieselitis
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luchtvervuiling diesel : Europa moet Brussel beboetenDeze stad lijdt aan dieselitis

De Europese Commissie kent onze pol-
lutiepieken natuurlijk ook en blijft niet 
bij de pakken zitten. In 2010 lieten ze 
ons land weten dat we geen uitstel ver-
dienen aangezien we niet konden aan-
tonen dat we de normen tegen 2015 wél 
zouden halen. En dus stuurde de Com-
missie onze zaak door naar het Euro-
pees Hof van Justitie. Het is nu wachten 
tot de zaak daar voorkomt. Verwacht 
wordt dat het Hof ons ergens tegen eind 
2012 veroordeelt. Waarop de Commissie 
een tweede procedure moet inluiden om 
het Hof te vragen de sanctie te bepalen. 
De boetes kunnen vrij prijzig zijn.

diesels veel duurder graag
En dat is nog niet alles. Ook de gemid-
delde jaarconcentratie voor stikstofdi-
oxide (of NO2) is al enkele jaren te hoog. 
Het grootste zorgenkind is het meetpunt 
op de Kroonlaan in Elsene. In 2010 zaten 
we aan 54 microgram NO2 per kubieke 
meter terwijl het maximum 40 bedraagt. 
Dit jaar eindigen we wellicht op zo’n 51. Eind september vroeg België de Europese 

Commissie om uitstel. De richtlijn staat 
een eenmalig uitstel tot 2015 toe als de 
lidstaat kan garanderen dat de concen-
traties tegen dan wel binnen de perken 
blijven. Vlaanderen heeft daarom een na-
gelnieuw luchtkwaliteitsplan in openbaar 
onderzoek gebracht, terwijl Brussel vooral 
steunt op haar Iris II mobiliteitsplan.

Bral heeft de aanvraag om uitstel door-
gelicht en… te licht bevonden. NO2 is, 
net als dieselroet en in tegenstelling tot 
fijn stof, een zaak van het lokale ver-
keer. En vooral van diesels. De overheid 
moet dus het aantal autoverplaatsingen 
sterk terugdringen en tegelijk de aan-
koop van dieselwagens krachtig ontra-
den. Belasting op inverkeerstelling en 
accijnzen moeten duidelijk hoger voor 
diesels dan voor benzine. Gedaan met 
het dieselvriendelijk beleid graag.

In plaats daarvan rekent de overheid 
vooral op de nieuwe voertuigtechno-
logie ‘EURO 6’, zonder enige garantie 
dat die het beter zal doen dan de voor-
gaande motorgeneraties. Ook de wa-
gens met EURO 4 en 5 stoten veel meer 
uit dan gehoopt. Ten tweede zet Brussel 
dus in op Iris II. Maar bijna alle maatre-
gelen uit dat plan zijn pure intenties. En 
de autoweg naar de hel is geplaveid met 
goede voornemens – de weerstand van 

de burgemeesters tegen het parkeer-
plan toont dat weer eens goed aan. Bral 
heeft de Commissie een brief geschre-
ven met een uitgebreide analyse van 
de Brusselse maatregelen. Binnenkort 
plannen we actie !

Piet Van Meerbeek

Onze volledige analyse van de aanvraag 
tot uitstel vind je op onze website.  
Wie graag meewerkt aan onze 
UN  Diesel-acties, kan ons contacteren 
op via piet@bralvzw.be.

Trop de suie de diesel à Bruxelles
Cancer, maladies cardio-vasculaires, 
asthme, allergies... la pollution de 
l’air affecte également votre santé. 
Les principaux responsables sont le 
dioxyde d’azote (NO2) et les particules 
fines, en particulier la suie de diesel. 
La politique belge incite malheureuse-
ment à l’usage du diesel. Ce carburant 
reste meilleur marché, les voitures 
de société sont intouchables et les 
infrastructures routières dans et vers 
Bruxelles sont toujours aussi larges. 
Le Bral a adressé un courrier à la Com-
mission européenne pour qu’elle ne 
tolère plus cette situation. 

PAH (BaP) 10,8%
benzeen 3,9%

arsenicum 2,0%
cadmium 2,0%
asbest 2,2%

chroom 2,2%
nikkel 0,5%

roetpartikels
73,3%

Dieselroet is met grote voorsprong 
de meest kankerverwekkende stof 

in de lucht. © State Office for Nature, 
Environment and Consumer Protection 

North Rhine-Westphalia

Overal zijn mensen met ademhalings-
problemen of allergieën door lucht-

vervuiling. ©  Spec-ta-cles

Kankerverwekkers  
in de lucht

7ALERT nr 374 – januari / februari 2012 BRAL

mailto:piet%40bralvzw.be?subject=


publieke ruimte > ]Pyblik[ en Bral

In onze stadse publieke ruimte heerst 
koning auto en wordt het straatbeeld 
bepaald door een veelheid van paaltjes, 
parkeermeters, verkeersborden en ga 
zo maar door. Onze opa’s en oma’s zet-
ten vroeger hun stoel voor de deur om 
samen met de buren een babbeltje te 

slaan, de spelende kinderen in het oog 
te houden en ondertussen de aardap-
pels voor die avond te schillen. Ik zie 
het mezelf nog niet zo direct doen. Ge-
parkeerde auto’s belemmeren het zicht 
en uitlaatgassen werpen letterlijk roet 
in het eten.

Iedereen heeft wel een idee hoe zijn of 
haar straat of plein beter in te richten, 
maar slechts weinigen weten hoe er 
ook effectief werk van te maken. Plan-
nen worden meer wel dan niet boven 
onze hoofden gemaakt. Daar proberen 
Bral en de masterclass ]Pyblik[ samen 
iets aan te doen. Via ons bakfietsproject 
en map-it (zie kader) werden de deelne-
mers aan deze masterclass – ontwerpers, 
stedenbouwkundigen, administraties,… 
– geconfronteerd met constructieve 
ideeën van bewoners. 

testcase Tivoli
De Tivoli-site naast Thurn & Taxis (oud 
Laken) heeft een industrieel verleden 
en de ambitie om uit te groeien tot een 
duurzame wijk met een bijzondere 
aandacht voor de publieke ruimte. De 
studenten van ]Pyblik[ bogen zich over 
het eerste verkavelingsplan van de 
GOMB en formuleerden 12 aanbevelin-
gen om er een echt modelproject van 
te maken.

Een kleine greep : ontwerp het open-
baar domein niet in functie van de 
noodzakelijke parkeerbalans, maak 
ondergrondse parkings, beperk het 
aantal parkeerplaatsen voor bezoe-
kers, voorzie plaats voor car-sharing en 
laden en lossen, creëer een netwerk 
van publieke ruimten op basis van het 

Publieke ruimte neemt letterlijk en figuurlijk een belangrijke plaats 

in in ons dagelijks leven. Stap je deur uit en je wordt er mee gecon-

fronteerd ! Bral ging in 2011 in zee met ]Pyblik[ om de stem van de 

Brusselaars te laten horen bij het ontwerpen en (her)inrichten van de 

publieke ruimte. 

Publieke ruimte in de schijnwerpers

Burovélo Met een getunede bakfiets vol foto’s en tekenmateriaal maakten Bral en 
Überknackig (onze partner in dit verhaal) de buurt geregeld onveilig. Mensen konden ter 
plaatse foto’s naar hun hand laten zetten. Met of zonder hulp van tekenaars verrezen er ware 
bruggen, parkinggebouwen, speelpleinen, fietspaden, bomen, etc.
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Publieke ruimte in de schijnwerpers publieke ruimte ]Pyblik[ en Bral

shared space–principe en sluit transit-
verkeer uit.

theoretisch gezwans ?
Deze keer niet. De bouwheer leek zich 
te kunnen vinden in de aanbevelingen 
en integreerde ze in de openbare aan-
besteding. Hoezee ! De ontwerpers die 
meedingen naar de opdracht moeten er 
dus rekening mee houden. 

Moge gelijkaardige projecten zich inspi-
reren op dit project ! We voelen het aan 
onze kleine teen : patatten jassen op de 
stoep wordt weer helemaal hip. 

Marianne Stevens

Je kan alle hertekende foto’s en resul-
taten van de map-it en de masterclass 
komen bekijken op de bewonersverga-
dering in het GC Nekkersdal. En wel op 
6 februari om 19u30. Inschrijven en info 
via marianne@bralvzw.be 

Map-it van Thomas Laureynssens is 
een werkmethode die structuur brengt in 
een brainstorm. Onze vraagstelling : hoe 
kunnen we de openbare ruimte in en rond de 
Tivoliwijk organiseren ? Het is een manier om 
tot een gedragen project te komen. 

Masterclass ]Pyblik[
De masterclass]Pyblik[ is bestemd voor ont-
werpers en projectleiders die actief zijn in 
Brussel. Ze wordt opgevat als een workshop 
rond concrete cases. De cases zijn gebie-
den waar de publieke ruimte een belang-
rijke transformatie zal ondergaan. Of zou 
moeten ondergaan.
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stedenbouw > Gewest en Stad Brussel in de clinch

veer 59.000 m²) moet komen. De komst 
van de 66.000 m² kantoren van de Fe-
derale Politie naar het Arcadengebouw 
(blok D&F) staat wel vast. Die werken 
zijn vandaag al bezig.

Stadskanker RAC : hoe lang nog ?
Het Rijksadministratief Centrum (RAC) is vandaag een stadskanker 

van jewelste. Eén van de gebouwen op de site wordt dan wel klaar-

gemaakt om de kantoren van de Federale Politie te huisvesten en 

de eerste appartementen zijn vergund, maar de toekomst van het 

grootste deel van de site is nog altijd onduidelijk. Onenigheid tussen 

 Gewest en Stad Brussel ligt aan de basis.

Op 800 meter van de Grote Markt van Brussel bevindt zich 
één van de grootste stadskankers van de stad. © Bral

De Pechère-toren van Arne Quinze werd 
ondertussen samen met zijn ontwer-
per opgeborgen. De eigenaar van het 

RAC werkt momenteel, met een andere 
architect, aan een nieuw plan. Vooraleer 

de eigenaars daarmee verder kunnen, 
moeten Stad en Gewest Brussel het wel 

nog eens geraken. © RAC Invest

© MS-A

Wat voorafging : in 2006 keurde de Brus-
selse regering het Richtschema Kruid-
tuin goed. Dat plan bevatte ‘richtlijnen’ 
over waar het met het RAC naar toe 
moest, maar heeft geen bindende of 
verordenende kracht. Het heeft wel een 
grote morele waarde. Dat blijkt vandaag 
opnieuw.

De RAC-site zou geen radicale trans-
formatie ondergaan. Het Richtschema 
voorziet een valorisatie van het oude 
RAC. De toegangen moeten beter, het 
wordt een gemengde site, mét pu-
blieke voorzieningen, handelszaken, 
woningen etc. Belangrijk : het Richt-
schema stelde een project van ongeveer 
136.500 m² voor. In het daaropvolgende 
BBP werd de limiet nog verhoogd tot 

150.000 m² en dat terwijl het oude RAC 
95.000 m² telde. Het Richtschema voor-
ziet ook geen nieuwe toren naast de 
Pechèretuin (zie afbeelding – blok J). Een 
nieuwe woontoren mocht er wel ko-
men, maar niet ter hoogte van en naast 
de tuin, wel naast de Esplanade (blok G).

Woningen, ja, maar waar ?
Snel na het Richtschema volgde een 
regeringsbesluit (2007), dat de verde-
ling woningen/voorzieningen/kantoren 
vastlegde. De regering was het er over 
eens welke verdichting er op de site 
mocht komen. Alleen blijft het tot van-
daag onduidelijk wáár en hoe dan wel 
verdicht moet worden. Zo schijnt nie-
mand te weten waar het grootste deel 
van de verplichte 35% woningen (onge-
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stedenbouw Gewest en Stad Brussel in de clinchStadskanker RAC : hoe lang nog ?

Op basis van het Richtschema en het 
regeringsbesluit werkte de Stad Brussel 
van 2007 tot 2010 aan een Bijzonder Be-
stemmingsplan (BBP) Pacheco. Dat plan 
moest het Richtschema verankeren en 
duidelijk bepalen wáár wát moest ko-
men. Verschillende alternatieven wer-
den gewikt en gewogen. Maar na het 
openbaar onderzoek vond het Gewest in 
2010 dat het BBP op een aantal punten 
moest worden aangepast. En sindsdien 
gaat het niet echt de goede richting uit. 

Wat wil het Gewest ?
Een voorwaarde voor het Gewest om het 
BBP goed te keuren, luidde als volgt : “De 
dichtheid op de site moet verminderd 
worden (10.000 m² minder), waarschijn-
lijk via een lager, meer compact gebouw 
op de Pechèretuin,…” en de inplanting 
van die toren, de relatie met de tuin en 
met Pachecolaan moeten worden herbe-
keken. Ook de locatie en de grootte van 
een school, een speelplaats en collectie-
ve voorzieningen moet opnieuw bestu-
deerd worden. En de plaatsen waar de 
trappen of liften tussen de Pachecolaan 
en de Esplanade komen (tussen de be-

neden- en bovenstad dus) dienen iets 
minder duidelijk afgebakend.

Voor die twee laatste punten werd wel 
een redelijke oplossing gevonden, maar 
de locatie van de woontoren… daar zijn 
ze nog altijd niet uit. Op Blok J of op 
Blok G ? Het Richtschema (dus het Ge-
west) valoriseerde de Pechèretuin en de 
groene wandelas langs de Pachecolaan 
door liefst geen hoge woontoren te zet-
ten naast de tuin (blok J). Maar de 35% 
woningen moeten ergens komen. En 
voor het Gewest is dat (grotendeels) in 
een nieuwe landmarktoren ten zuiden 
van de Esplanade, als een soort antipo-
de van de Financiëntoren. Het ontwerp 
BBP (dus de Stad Brussel) stond wel een 
toren naast de tuin toe. Het is die toren 
die de privé-eigenaar in 2010 alvast eens 
liet uittekenen door Studio Arne Quinze. 
Quinze – die ondertussen het schip heeft 

verlaten – doopte hem ‘The Pechère To-
wer’. Buurtbewoners hadden het liever 
over ‘de mierenhoop’ of ‘de Titanic’.

Stad versus Gewest
En daar wringt dus het schoentje. Het 
Gewest houdt vast aan ‘haar’ Richt-
schema. En dat strookt niet helemaal 
met de bepalingen in het BBP. Zonder 

grondige aanpassingen aan de gabarie-
ten in Blok J dreigt de regering het BBP 
niet goed te keuren. Dit zou tot een to-
tale blokkering kunnen leiden. 

De vraag is waarom de regering niet 
eerder op haar strepen heeft gestaan 
en heel duidelijk heeft gezegd dat het 
zo’n BBP nooit zou laten passeren ? Als 
lid van de begeleidingscomités bij de 
opmaak van het BBP, kon ze van bij het 
begin het BBP grondig bijsturen. Of had 
de Stad grondige argumenten om niet 
naar het Gewest te luisteren ? In elk ge-
val zitten we nu met de gevolgen in de 
vorm van een gigantische stadskanker. 

Welke oplossingen zullen worden ge-
vonden om iedereen alsnog op één lijn 
te krijgen ? En wat als dit niet tijdig lukt 
en de promotor toch vergunningen be-
gint te aan te vragen ? 

Bral vraagt om niet talmen en het BBP 
goed te keuren, liever vandaag dan 
morgen. Maar dan wel een BBP waar 
Stad én Gewest achter staan, en dat dus 
het Richtschema bevestigt. De bewo-
ners van de Vrijheidswijk, de Bas-Fonds 
en Sint-Joost hebben recht op een dui-
delijk signaal van het beleid én op een 
gezellige en kwaliteitsvolle verbinding 
tussen de beneden- en bovenstad. De 
promotor heeft ook plannen. En willen 
we dat plan op zijn merites en zwaktes 
kunnen beoordelen, dan moeten Stad 
en Gewest nu overeenkomen. 

Joost Vandenbroele

Désaccord de la Ville et de la 
Région sur la Cité administrative 
de l’État (CAE)
La Région bruxelloise et la Ville de 
Bruxelles ne parviennent pas à s’en-
tendre sur l’avenir de la Cité adminis-
trative de l’État (CAE). La discussion 
bloque sur le projet de tour attenante 
au jardin Pechère (bloc J – voir image), 
ainsi que sur sa hauteur éventuelle. La 
Région reste fidèle au schéma direc-
teur de 2006 (pas de hautes tours), et 
la Ville de Bruxelles met en oeuvre les 
dispositions d’un arrêté du Gouverne-
ment datant de 2007 et n’envisage pas 
d’autre solution qu’une haute tour sur 
le bloc J. Il s’agit de savoir quelles sont 
les demandes de permis introduites 
par le promoteur et comment celles-
ci cadrent avec un PPAS que la Région 
n’approuve pas réellement...

Het Gewest blaast warm en koud tegelijk. Welke 

oplossingen zullen worden gevonden om iedereen 

alsnog op één lijn te krijgen ?

socle bloc 
J

bloc 
D & F

bloc 
G

bloc 
C

zone A

zone B

Eén van de gebouwen op het RAC wordt klaargestoomd om de Federale Politie te huis-
vesten. Maar de toekomst van de rest van deze belangrijke site blijft hoogst onzeker. 

Stad en Gewest raken het maar niet eens. © Stad Brussel
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Interview > comité Helmetwijk

Een blik op het verslag van een vorige 
vergadering maakt direct duidelijk 
waar ze zo allemaal mee bezig zijn. 
Veel, zo blijkt. Van een Oxfam-ontbijt 
over de opvolging van het wijkcon-
tract tot een infopunt over de ontwik-
kelingen op Schaarbeek-Vorming. Veel 
werk dus voor op het eerste gezicht 
weinig mensen. Onze eerste vraag is 
dan ook :

Hoe maken jullie buurtbewoners 
warm voor het wijkcomité ?
“Het zijn inderdaad weinig schouders 
die de boel onderstutten. Om meer vrij-
willigers te vinden, zetten we hard in 
op meer laagdrempelige activiteiten. Zo 
organiseerden we in het voorjaar een 
groot burenfeest, waar trouwens meer 
dan 100 man op afkwam. Die mensen 
blijven misschien wel niet ‘plakken’ 
aan het wijkcomité maar het was zeker 
gezellig. Dat de straat plots krioelde van 
de kinderen, droeg daar zeker toe bij.

Met het Lichtfeest/Winterwende gaan 
we verder op de ingeslagen weg en 
hopen we letterlijk wat warmte in de 
buurt brengen. Het moeten niet al-

tijd grote dossiers zijn. We hopen met 
soortgelijke acties meer schwung in de 
wijk én in het comité te brengen. 

We denken er ook aan een lidkaart in te 
voeren die ook korting geeft bij enkele 
lokale handelaars. Zo spelen we in op 
het feit dat mensen graag een papier-
tje in hun handen hebben én steunen 
we de lokale middenstand. Het idee van 

een lidkaart kunnen we desnoods uit-
werken via het Forum.

Forum ?
Het Forum wil alle wijkcomités van 
Schaarbeek onder één koepel vereni-
gen. Samen staan we namelijk sterker. 
Het Forum zal ons ook in staat stellen 

om efficiënter te werken. Zo is het voor 
veel wijkcomités bijvoorbeeld te tijds-
intensief om een deftige website te ma-
ken. Wel, met website van het Forum 
is dat eigenlijk niet meer nodig (nvdr : 
wanneer je dit leest, is de website nor-
maliter helemaal operationeel).

Er is een kerngroep met vertegenwoor-
digers van de wijkcomités en er wordt 

gewerkt in aparte werkgroepen. Zo is 
er een groep die werkt rond de invoe-
ring van de groene zak (voor groenaf-
val dus) in Schaarbeek. Wat onlangs 
uitmondde in een ontmoeting met 
staatssecretaris Emir Kir. Een andere 
groep houdt zich dan weer bezig met 
de speeltuinen en het probleem van 
vandalisme.

Wijkcomité Helmet, lid van Bral, is één van de vaste waar-

den onder de Schaarbeekse wijkcomités. Wij spraken met 

drie sterkhouders tijdens de voorbereiding van hun nieuw-

ste trouvaille : een Lichtfeest/Winterwende op Place Helmet. 

Het comité mag dan wel een respectabele gemiddelde leef-

tijd hebben, er staat duidelijk een frisse ploeg aan het roer. 

Helmet in vuur in vlam

Vroeger trok je een kostuum aan  

om te gaan winkelen in de Helmet.
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Het lichtfeest in actie. © Comité Helmetwijk

Marie, Elvida en Quentin weten      het nuttige aan het aangename te combineren.
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interview Comité HelmetwijkHelmet in vuur in vlam

Jullie willen de lokale handel steunen. 
Valt er nog veel te steunen ?
Alhoewel er al veel handelaars zijn 
weggetrokken, blijven er nog altijd en-
kele kwaliteitswinkels over. Om de evo-
lutie te schetsen : vroeger trok men een 
kostuum aan om naar Helmet te gaan ! 
Hoe dan ook : het potentieel is enorm. 
De handel zit dan wel nog even in de 
negatieve spiraal waarin ze al een tijd 
zat, maar waarschijnlijk gaat het om 
naweeën. Over de heropleving van de 
handel zijn we dus positief.

Is de wijk dan aan het veranderen ?
In de buurt wordt er in een geweldig 
tempo bijgebouwd én gerenoveerd. 
En er is blijkbaar een markt, want van 
één van die projecten die in de stei-
gers staan, zijn zowat alle apparte-
menten (van de 125 !) al verkocht. Het 
tij is dus wel degelijk aan het keren. Er 
komen steeds meer mensen wonen. 
En blijkbaar komen ook de meer ge-
goeden terug. 

Zijn jullie bang van Just Under The 
Sky (JUTS), de geplande mall aan de 
Van Praetbrug ?
We volgen het wel, maar namen er 
als wijkcomité geen standpunt over 
in. Qua impact op de handel vermoe-

den we dat het waarschijnlijk wel zal 
meevallen, aangezien die toch veeleer 
lokaal verankerd is. De kerkfabriek 
heeft ook plannen met haar kerk hier 
op Helmet. Een stukje zou bewaard 
blijven voor de mis, maar de rest ver-
andert mogelijk in een congresruimte, 
cafetaria, galerij met winkels, etc. Van 
op de kerktoren hebben we dan zicht 
op het Koninklijk Paleis. En mogelijks 
op JUTS ! (lacht)

Hoe staat het met de mobiliteit  
in de wijk ?
We zitten hier tussen enkele grote 
verkeersassen en het mag duidelijk 
zijn dat er (te) veel auto’s rondrijden 
in de wijk. We nemen dan ook elk jaar 
enthousiast deel aan de projectoproep 
in het kader van de Autoloze Zondag. 
Qua fietsinfrastructuur is er zeker nog 
véél werk aan de winkel. Vaak zijn de 
fietspaden te smal en liggen ze langs 
drukke wegen, of moet er langs en 
tussen tramsporen gelaveerd worden. 
Niet verwonderlijk dat je al eens een 
familie op de stoep ziet fietsen dus. 
Er zijn betere fietsassen maar die zijn 
niet makkelijk te vinden voor niet in-
gewijden. We werken samen met de 
lokale fietsverenigingen om er iets 
aan te doen. En wat de tram betreft : 
zeker tijdens de spits zit die afgeladen 
vol. Vaak met jongeren die bij gebrek 
aan genoeg buurtscholen op de tram 

zijn aangewezen om op school te ge-
raken. 

Is er een link  
met ‘Helmet Duurzame Wijk’ ?
Mensen verwarren inderdaad wel eens 
de activiteiten van ons wijkcomité met 
die in het kader van het Duurzame 
Wijken-initiatief van het Gewest. Zo is 
bijvoorbeeld de tuin- en buurtcompos-
tering aan het Moeraske geen initiatief 
van ons. Wat niet wil zeggen dat we er 
niet actief aan participeren. Verschil-
lende mensen zijn actief binnen beide 
projecten.

Jullie zijn duidelijk geen ‘zagers en 
klagers’. Een bewuste keuze ?
Positieve actie ondernemen staat zelfs 
in ons mission statement ! Zo maakten 
we een gesmaakte affichecampagne 
‘straatveger MERCI balayeur de rue’. We 
kregen massa’s telefoons van mensen 
die met een affiche hun straatvegers 
wilden bedanken.

De website van het Forum, dat plaats 
biedt aan alle wijkcomités van Schaar-
beek : http ://comites1030.be  
 
Zin gekregen om contact op te nemen 
met comité Helmet ? Mail dan zeker 
naar quartier.helmet@gmail.com 

En dankjewel comité Helmet voor deze positieve actie.

Marie, Elvida en Quentin weten      het nuttige aan het aangename te koppelen.
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Andere context, zelfde essentie
Dat de manier waarop mensen hun 
auto gebruiken evolueert, heeft te ma-
ken met een heleboel factoren. De 
sterke opmars van de bedrijfswagen, 
de voortdurende evolutie van trends en 
modeverschijnselen, het steeds evolue-
rende aanbod van de constructeurs, etc. 
Enkele decennia geleden bestond een-
voudigweg minder keuze. Om het kari-
katuraal te stellen : constructeurs had-
den, met enige zin voor overdrijving, 
drie modellen : een compacte stads-
auto, een gezinswagen en – misschien 
– een break of een 4x4. Eén van die drie 
modellen kon de klant kopen, eventu-
eel via een financiering met de bank. 
Natuurlijk was ook toen de aanschaf 
van een nieuwe auto een belangrijke 
gebeurtenis. De auto vertegenwoordigt 
tot op vandaag in een gezin het op één 
na grootste budget, na de woonst. 

Vandaag bestaan eindeloos veel meer 
mogelijkheden. De evolutie van de tech-
nologie, de groeiende vraag naar spe-
cifieke modellen zoals mono volumes, 
milieuvriendelijke auto’s enzovoort, heb-
ben er allemaal voor gezorgd dat in een 
gemiddelde showroom tegenwoordig 
een veelvoud aan modellen te vinden is. 
Modellen die ook op een veelvoud van 
manieren te gebruiken zijn. Sommigen 
krijgen hem van de werkgever, ande-
ren kiezen voor personal lease-formules 
of verhuur op lange termijn. Nog ande-
ren blijven bij de ‘traditionele’ aankoop. 
Maar ondanks die brede waaier aan mo-
gelijkheden, blijven de essentiële facto-
ren wel dezelfde. Een auto is nog steeds 
het op één na duurste ‘object’ dat een 
gezin bezit. En een auto, of de bestuurder 
die nu zelf aanschaft of gebruikt als deel 
van zijn loonpakket of rechtstreeks voor 
de uitoefening van zijn beroep, blijft on-
veranderd ook een emotioneel iets waar 
zijn gebruiker veel belang aan hecht.

Andere benadering
Maar de omstandigheden waarin be-
stuurders de auto gebruiken, is sterk 
geëvolueerd. Het valt te begrijpen dat 
jongeren in Brussel vandaag minder ro-
mantisch tegen de auto aankijken dan 
jongeren van enkele decennia geleden. 

Jeremy Rifkin heeft gelijk wanneer hij stelt dat ‘de auto’ niet meer op 

dezelfde manier gebruikt wordt als vroeger. Als volumeconstructeur 

merkt Peugeot ook in België dat klanten vandaag op een andere ma-

nier tegen autobezit aankijken dan tien of twintig jaar geleden. Maar 

het feit dat mensen vandaag, vanwege de mobiliteitsproblematiek, de 

economische context en de verkeerssituatie in grote steden, bewuster 

gaan nadenken over hun auto(gebruik), hoeft niet in de weg te staan 

dat mensen alsnog de auto zien als ultiem instrument voor persoon-

lijke mobiliteit.

Auto bezitten of auto gebruiken ? 

De milieuproblematiek maakt dat ‘Business as Usual’ geen optie is voor de toekomst. 
Bral liet een bekend fietsmerk (dat nadien ook auto’s in massaproductie nam) aan het 

woord over hoe zij hierop al dan niet inspelen in hun businessmodel, en vroeg hun om 
te reageren op het citaat van Jeremy Rifkin in het kaderstuk.
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Zich verplaatsen (met de auto of anders) wordt 

problematischer, zeker in en rond een grootstad. Maar 

tegelijkertijd willen mensen flexibeler zijn in hun 

verplaatsingen.

Verkeerscongestie, gebrek aan goed in-
gerichte parkeergelegenheid, groeiend 
milieubewustzijn,… het bezit van een 
auto staat vandaag minder hoog op het 
prioriteitenlijstje. Maar de mobiliteits-
behoefte blijft. Mensen willen zich kun-
nen verplaatsen op een comfortabele 
manier, en bovendien is die behoefte 
steeds gevarieerder geworden. Mensen 
verplaatsen zich steeds vaker, op min-
der regelmatige tijdstippen, naar ver-
schillende bestemmingen. 

Zich verplaatsen (met de auto of anders) 
wordt dus problematischer, zeker in en 
rond een grootstad. Maar tegelijkertijd 
willen mensen flexibeler zijn in hun ver-
plaatsingen. Peugeot is een aantal jaren 
geleden beginnen na te denken over ma-
nieren om aan die contrasterende feiten 
tegemoet te komen. Vanzelfsprekend 
blijft de auto het individuele vervoersmid-
del bij uitstek. En ook het aanbieden van 
een uitgebreid, veilig, milieuvriendelijk en 
comfortabel gamma blijft dé hoofdactivi-
teit van een constructeur. Maar waarom 
zou dat moeten betekenen dat we als 
constructeur niet kunnen kijken naar 
alternatieven ? Vanuit die vraag ontstond 
het mobiliteitsconcept Mu by Peugeot.

De juiste mobiliteitskeuzes  
op het juiste moment
Mu by Peugeot begon met één centrale 
vaststelling. Peugeot is de enige con-
structeur ter wereld die een integraal 
gamma aan vervoersmiddelen op de 

markt brengt : van fietsen en elektrische 
fietsen, over lichte en zware scooters, tot 
personenwagens in zowat alle mogelijke 
segmenten én een ruim aanbod aan lich-
te bedrijfsvoertuigen. Waarom zouden 
we dat gamma niet gebruiken als basis 
voor een flexibele vorm van mobiliteit ? 

Een voorbeeld : iemand die in de stad 
woont en werkt, heeft geen grote luxe-
berline nodig om de dagelijkse korte af-

standen te overbruggen. Het openbaar 
vervoer, eventueel in combinatie met 
een kleine stadsauto, volstaat ruim-
schoots. Maar die stadsauto voldoet 
dan weer niet wanneer het gezin met 
vakantie vertrekt. Of omgekeerd : een 
veelrijder die professioneel over heel 
het land technische interventies uit-
voert, heeft een veilige, comfortabele 
wagen nodig die bovendien een boel 

materiaal kan vervoeren. Maar heeft die 
veelrijder een afspraak voor een lunch 
in de stad, dan is die grote auto eerder 
een nadeel dan een voordeel. 

Mu by Peugeot wil een alternatief bieden 
voor die vervelende situaties. Gaat de 
stedeling met vakantie ? Dan kan hij bij 
een van onze verdelers terecht voor een 
gezinswagen. Wordt de veelrijder in het 
stadscentrum verwacht ? Dan kan hij een 

compacte elektrische auto ophalen bij 
de verdeler aan de stadsrand. Of is het 
mooi weer en wil hij helemaal geen par-
keerplaats zoeken ? Dan staat er een fiets 
klaar. Al die mogelijkheden zijn toegan-
kelijk via voorafbetaalde ‘mobiliteitscre-
dits’ die online kunnen worden beheerd. 

Want de vraag is niet of mensen al dan 
niet nog een auto willen gebruiken of 
bezitten. Het antwoord daarop is heel 
eenvoudig : ja. De vraag is wél hoe 
mensen die auto kunnen laten passen 
in een bredere kijk op mobiliteit. Het 
heeft geen zin om in een sportieve 
coupé uren aan te schuiven voor een 
parkeerplaats. Net zoals het geen zin 
heeft om met een handige scooter een 
nieuwe sofa te gaan kopen. Wij willen 
alles voor iedereen toegankelijk maken. 
Wat je het vaakst nodig hebt, of waar 
je het meest belang aan hecht, heb je 
nog altijd in je bezit. En voor andere 
situaties, maak je de best daarop 
afgestemde, intelligente keuze. 

Wim Doms
Persattaché Peugeot België-Luxemburg

www.mubypeugeot.be 
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Voor deze Carte Blanche confronteerde Bral autoconstructeur Peugeot met volgende 
uitspraak van economist en schrijver Jeremy Rifkin : “Buying an automobile, for most 

people, represents their baptism into an adult world of property relationships. It is a signal of 

our willingness to accept the responsibilities that go along with being a member of the proper-

tied class. In the modern world, where rites of passage are few, owning an automobile remains 

the one constant bridge from adolescence to adulthood. The automobile, however, is going the 

way of so many other valued products in society as we move away from an age of property 

exhange to an age of acces. The automobile is being transformed from a good to a service and 

from something people own to something they lease.” uit The empathic Civilization.

carte blanche Peugeot België-Luxemburg 

Met een kredietkaart kan men online een ‘mu’ mobiliteitsrekening opladen en 
een wagen, bedrijfsvoertuig, scooter, fiets of accessoires huren wanneer men wilt. 

Pepermolen niet inbegrepen.

http://www.mubypeugeot.be


De eerste semi-publie-
ke fase van de opmaak 
van het GPDO (het door 
Picqué IV aangekon-
digde Gewestelijk Plan 
voor Duurzame Ont-

wikkeling) zit erop. De uitkomst van 
de zogeheten ‘prospectieve ateliers’, en  
alles wat ons daar ter ore kwam, stemt 
ons echter allesbehalve gerust. 

Bral werkte mee aan de ateliers, maar 
van bij de start met een kritische hou-
ding. Het hele planningsproces zat voor 
ons fout in elkaar. Want wat doe je 
met de parallelle denkoefeningen door 
studiebureuas, middenveld en burger-
panels ? Er zijn zeker kansen gemist om 
te zorgen voor kruisbestuivingen. 

Ons scepticisme werd doorheen het 
proces alleen maar versterkt. On-
danks de positieve en constructieve 
dynamieken in een aantal ateliers, 
constateren we vandaag een gebrek 
aan engagement vanuit de overheid 
om hierop verder te bouwen. Resul-
taat is een catalogus van maatrege-
len, zonder prioriteiten en met tegen-
strijdigheden.

Op de slotsessie van de ateliers be-
gin december 2011 was het niet alleen 
onduidelijk voor de deelnemers welke 
 resultaten op welke manier werden 

doorgegeven aan de regering. Boven-
dien zei de minister-president zelf dat 
de ateliers georganiseerd werden “afin 
de valider nos intentions” (of zei hij “intui-
tions” ?) en ook “afin de sentir le terrain”. 
Niet echt een ambitieuze visie op parti-
cipatie. Hij sprak hiermee onze grootste 
vrees uit, namelijk dat de ateliers alleen 
maar bedoeld zijn om het uiteindelijke 
GPDO te legitimeren. 

Als klap op de vuurpijl werd ons tij-
dens de slotsessie toegefluisterd dat het 
consultancybureau Pricewaterhouse-
Coopers (PwC), ons allen welbekend van 
het fameuze Plan voor Internationale 
Ontwikkeling, de pen zou vasthouden 
om de verschillende krachtlijnen in een 
mooie tekst te gieten ! Als je het ons 
vraagt, voorspelt dit niet veel goeds voor 
het GPDO. Waarom kan de regering niet 
haar vertrouwen geven aan de mensen 
van het ATO en de stedenbouwadmini-
stratie, die alle stappen van het proces 
van dichtbij meemaken ? Is er nu echt 
een consultancy-sausje nodig ? Ieder-
een weet toch dat wie de pen vasthoudt, 
 uiteindelijk alles bepaalt. 

Momenteel worden alle resultaten 
achter gesloten deuren besproken en 
gearbitreerd. De laatste deadline die 
we hoorden van Picqué was 2013 voor 
het openbaar onderzoek. Maar de grote 

vraag is of er ooit een (ernstig) eind-
resultaat zal zijn. Als de Regering al we-
ken moet bakkeleien over een project 
als Just Under The Sky, dan hebben we 
sterke twijfels dat ze het eens kunnen 
worden over een ambitieuze toekomst-
visie op het hele Gewest. 

Niet de keuzes voor het ‘duurzaam 
plan’ van ons gewest zijn nu de priori-

teiten van de regering. Ze willen zonder 
dat globaal kader meteen belangrijke 
beslissingen nemen. Zoals de wijziging 
van het Gewestelijk Bestemmingsplan 
(GBP) en een verdichting van de Europe-
se wijk. De demografische boom eist nu 
maatregelen. Maar de regering dreigt 
vooral voor de privé-sector de weg vrij 
te maken om op nieuwe plaatsen meer 
en hogere woningen te bouwen. Dat zal 
de nakende problemen niet oplossen, 
maar er nieuwe creëren. 

De nieuwe Brusselaars hebben immers 
geen boodschap aan de haute gamme 
appartementen van de EU-wijk. Zonder 
dwingende maatregelen zal de privé 
niet de noodzakelijk sociale woningen 
produceren, mét bijhorende voorzienin-
gen. Dat zal voor ons alvast een belang-
rijke toetssteen worden voor de plannen 
die het komende jaar op ons afkomen. 

Sarah Hollander, voorzitster Bral

Vergeet het GPDO. Privé en Europa boven

De plannen voor de EU-wijk voorzien 
een aanzienlijke verdichting, die 

opnieuw voor een functionele mix 
in deze kantoorwijk moet zorgen. 

Maar opdat het ook de nodige sociale 
mix – met vooral voldoende sociale 

woningen – wordt, zal de regering 
bepaalde normen of verplichtingen 

aan de privé moeten opleggen. 


