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interregionale samenwerking 

DE CONTEXT EN DE AMBITIES

BRAL wordt als speler in het Brussels 
middenveld bijna dagelijks geconfron-
teerd met het gebrek aan écht contact 
tussen Brussel en Vlaanderen. Dat is 
nochtans meer dan ooit nodig. Stads-
vlucht en (sub)urbanisatie zijn name-
lijk weer aan de orde van de dag en de 
sterke Brusselse bevolkingsgroei zal 

dat enkel in de hand werken. De druk 
op de open ruimte, de effecten op de 
mobiliteit en de veranderingen in het 
sociale weefsel laten zich nu al voe-
len aan beide kanten van de politieke 
grens. 

Bovendien is het gebrek aan overleg bij 
grote projecten frappant. Denken we 
maar aan de mogelijke uitbreiding van 

de Ring rond Brussel (R0), de inplan-
ting van shoppingcentra, de ontwik-
keling van strategische gebieden zoals 
de Heizelvlakte, de afbakening van het 
Vlaams Strategisch Gebied rond Brussel 
(VSGB) of de opmaak van het nieuwe 
Duurzaam Gewestelijke Ontwikkelings-
plan (GPDO). 

BRAL is ervan overtuigd dat zowel Brus-
sel als de Rand baat hebben bij een 
doorgedreven samenwerking om de 
problemen op het vlak van mobiliteit 
en kwaliteit van de leefomgeving doel-

In de zomer van 2011 gaat BRAL van start met het project ‘Brussel 

aan de Rand’. Met dit project wil BRAL een debatruimte creëren over 

de gewestgrens heen. Een debatruimte waarin het middenveld, admi-

nistraties en (lokale) bewonersorganisaties uit Vlaanderen en Brus-

sel elkaar ontmoeten en hopelijk ook vinden. Waarom vinden wij dat 

belangrijk? We gingen het terrein op en kwamen terug met enkele 

interessante conclusies. 

Brussel én de Rand :  
op zoek naar een betere samenwerking

Uit een lange lijst win-windossiers (geordend 
volgens de thema’s mobiliteit, leefmilieu en 

ruimtelijke ordening) haalden we drie case stu-
dies. Per case formuleren we aanbevelingen en 

we reiken ook algemene denkpistes aan voor 
een betere samenwerking. © BRAL
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treffend aan te pakken. Er is echter een 
structureel tekort aan intergewestelijk 
contact op veel niveaus. Ook bij het 
middenveld. En daar kan BRAL iets aan 
veranderen. 

Een stevige stap in die richting was 
de oprichting van het ‘Interregionaal 
platform voor duurzaam economisch 
beleid’ (cfr. p.12-13). In dit platform 
plegen we geregeld overleg met Inter-
Environnement Bruxelles (IEB), UNIZO 
Brussel en Halle-Vilvoorde, UCM (Uni-
on de Classes Moyennes), BBL (Bond 
Beter Leefmilieu), ACV-CSC Brussel, 
ACV Halle-Vilvoorde en ACW. Een 
platform over politieke en thematische 
grenzen heen dus. 

De volgende stap was de start van 
het project ‘Brussel aan de Rand’, een 
project dat we mee van de grond kre-
gen dankzij de financiële hulp van de 
Vlaamse minister voor Brussel. Het 
door zowat de voltallige Vlaamse en 
Brusselse regering gedeelde pleidooi 
voor meer structurele samenwerking 

krijgt hiermee alvast een bescheiden 
duwtje in de rug. 

DE METHODOLOGIE

BRAL ging eerst en vooral het terrein op, 
op zoek naar concrete cases, naar ver-
halen van actoren op en rond de grens. 
We deden een brede oproep aan ieder-
een waarvan we dachten dat ze wilden 
meewerken en gingen actief op zoek 
naar mensen die ons konden steunen. 
Via al deze contacten en onze actieve 
deelname aan verschillende debatten 

en symposia legden we de basis voor de 
volgende stap.

Zijnde : Brusselaars en Vlaams-Bra-
banders samen brengen om op zoek te 
gaan naar dossiers/projecten/gebieden 
die hen kunnen binden. Een eerste stap 
was dus het definiëren van win-win-
dossiers. Dat bleken er al snel best veel 
te zijn. 

We kozen er drie uit om diepgaander 
te bestuderen. Na deze drie case studies 
volgde dan de laatste stap : aanbevelin-
gen formuleren en ideeën aanreiken 
voor een betere samenwerking. Moge 
het beleid en de mensen op het terrein 
er hun voordeel mee doen ! 

MOGELIJKE WIN-WINS 

Op een middag in december 2011 
bracht BRAL een 25-tal Brusselaars 
en Vlamingen uit administraties, het 
middenveld, parastatalen en de aca-
demische wereld samen om te komen 
tot een lijst van zo concreet mogelijke 
win-win-dossiers voor Brussel en de 
Rand. We schotelen er hier een selec-
tie voor. Stuur een mail naar joost@
BRALvzw.be en we bezorgen je de vol-
ledige lijst (9 pagina’s !). 

Intergewestelijk Openbaar Vervoer
GEN (Gewestelijk Expresnet) en de 
linken met trams (De Lijn) van, naar 
en rond Brussel. Quid aansluiting op 
MIVB-net en link met stadsrandpar-
kings. Velen vragen om meer afstem-
ming tussen MIVB en De Lijn – én om 
een hoogwaardig voorstedelijk interge-
westelijk openbaar vervoer. Hierbij kan 
het spoor- en bus/tram-net een drager 
voor ruimtelijke ontwikkelingen zijn. 

Recreatiegroen (toerisme, fiets,… ) kan een link leggen tussen 

Brussel en de Rand. De Rand wordt te snel gezien als ‘de 

speeltuin van Brussel’. Bewoners uit de Rand gaan anderzijds 

voor cultuurbeleving naar Brussel. Er is meer interactie en 

afstemming nodig. 

BRAL is er van overtuigd dat zowel Brussel als de Rand baat hebben bij een doorgedreven samen-
werking om de problemen op het vlak van mobiliteit en kwaliteit van de leefomgeving doeltreffend aan 
te pakken. Er is echter een structureel tekort aan intergewestelijk contact op veel niveaus. Ook bij het 
middenveld. En daar kan BRAL iets aan veranderen. © BRAL
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Ook zijn de toekomstige GEN-stations 
in Brussel en Vlaanderen niet alleen 
belangrijk voor Vlaamse pendelaars. 
Ze moeten ook een nut hebben voor de 
Brusselaars. Zo mogen ze bijvoorbeeld 
de stadsvlucht niet in de hand werken. 
Hieraan is ook de zeer actuele discus-
sie gekoppeld over grote stadsrand- en 
stationsbuurtparkings? Zijn die nodig? 
Waar dan? 

Intergewestelijk Groen Netwerk
Het Brusselse Groen Netwerk stopt 
vandaag vaak nog aan de grens met 
Vlaanderen. Aaneensluitend groen als 
‘groene vingers/lobben’ tussen Brussel 
en Vlaanderen creëren mogelijkheden, 
maken de stad leefbaarder/gezonder. 
Recreatiegroen (toerisme, fiets,… ) kan 
een link leggen tussen Brussel en de 
Rand. De Rand wordt te snel gezien als 
‘de speeltuin van Brussel’. Bewoners uit 
de Rand gaan anderzijds voor cultuur-
beleving naar Brussel. Er is meer inter-
actie en afstemming nodig. 

Intergewestelijk Blauw Netwerk
Veel organisaties/stakeholders vragen 
om een overkoepelende samenwerking 
rond integraal waterbeheer in de Zen-
nevallei en de Zennebeemden. Vandaag 
zijn er te veel verschillende soorten wa-

terbeheerders. Waarom is dat nodig? 
Wateroverlast is een acuut probleem, 
vooral in overstromingsgebieden. Er 
zijn concrete mogelijkheden om wa-
terbergingsgebieden uit te breiden. Een 
samenwerking kan eventueel via een 
Europees project. Anderzijds bestaan er 
ook al de Riviercontracten tussen lan-
den en regio’s. 

Intergewestelijke as :  
Leopoldlaan (A201) Diegem-Evere
Dit is een belangrijke gewestover-
schrijdende bedrijfs- en mobiliteits-
as. Brussel ziet hier tegelijkertijd ook 
kansen voor nieuwe woonontwikke-
lingen. Vandaag is het vooral nog een 
invalsweg, maar er zijn ook mogelijk-
heden om de laan op sommige plaat-
sen autoluw(er) te maken. De visies op 

deze as verschillen in Brussel en Vlaan-
deren. Waar moet welke ontwikkeling/
functie komen? Het station van Diegem 
is het drukste station Vlaams-Brabant. 
Welke link wordt hier gelegd met de 
toekomstige ontwikkelingen op de na-
bijgelegen Josaphat-site in Schaarbeek. 
Hier liggen kansen op een interessante 
afstemming met gebruikers van het 
openbaar vervoer en fietsers.

3 CASE STUDIES

Woningbouw
Brussel en Vlaanderen plannen elk op 
hun eiland. Er worden stappen gezet in 
de goede richting maar van een echte 
kentering is nog lang geen sprake. 
Brussel en Vlaanderen kennen elkaars 
plannen niet. Dat straalt af op het lo-
kale niveau en op concrete grensge-
bieden. Dat maakt het moeilijker om 
op een lager schaalniveau te zoeken 
naar mogelijke win-wins aangaande 
verdichting en vergroening, laat staan 
om ‘in te breken’ in de politiek gevoe-
lige discussies rond huisvesting. Het is 
voor een organisatie als BRAL, zonder 
een direct aantoonbaar belang in deze 
problematiek, bijna onmogelijk om bij-
voorbeeld aan het gemeentebestuur 
van Vilvoorde uit te leggen dat het aan-
gewezen is om ook sociale huisvesting 
te voorzien op de Watersite. Ondertus-
sen bouwt ook het OCMW van de Stad 
Brussel woningen een steenworp ver-
der in Neder-Over-Heembeek. Deels 
voor hetzelfde publiek (middenklasse) 
maar toch duidelijk gepositioneerd in 
een lagere prijsklasse en vooral gericht 
op huurders. Noch op stedenbouwkun-
dig noch sociaal vlak is er nagedacht 
over de gezamenlijke impact van beide 
projecten. 

Brussel en Vlaanderen plannen elk op hun eiland. Er worden 

stappen gezet in de goede richting maar van een echte 

kentering is nog lang geen sprake. Brussel en Vlaanderen 

kennen elkaars plannen niet. Dat straalt af op het lokale 

niveau en op concrete grensgebieden.

BRAL bracht op een middag in december 2011 een 25-tal Brusselaars en Vlamingen vanuit verschil-
lende hoeken en sectoren (administraties, middenveld, parastatale en academici) bij elkaar om een 
lijst op te stellen van concrete ‘win-win-dossiers voor Brussel en de Rand. Op deze foto zie je één van 
de vier werkgroepen in actie. © BRAL
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GEN voor iedereen
De Rand is geen homogeen gebied, laat 
staan een duidelijk begrensd territo-
rium. Het aantal stakeholders is groot, 
evenals de lokale belangen. De zoek-
tocht naar een evenwaardige ‘overkoe-
pelende’ gesprekspartner in het mid-
denveld – zoals BRAL dus – in de Rand 
leverde niets op. Ten tweede : een GEN-
lijn die Dilbeek beter met het centrum 
van Brussel verbindt of een tramlijn 
tussen Meise en Laken zijn twee com-
pleet verschillende verhalen. De ge-
sprekspartners veranderen afhankelijk 
van het gekozen gebied of traject. Elk 
strategie verandert dus ook met elke 
lokaal dossier. Er ontbreekt bovendien 
overduidelijk een stads- of bovenregio-
naal debat over deze thematiek. Er be-
staat ook geen duidelijke vertaling voor 
de bevolking van wat er in politieke of 
ambtelijke werkgroepen gebeurt rond 
intergewestelijke mobiliteit. Op politiek 
niveau is er dan wel interministerieel 
overleg. En ook de verschillende open-
bare vervoersorganisaties plegen over-
leg rond bijvoorbeeld het GEN. Maar 

bewoners van aan beide kanten van de 
taalgrens vinden elkaar echter moeilijk 
tot niet rond dit thema.

Groene linken voor iedereen
Inzake samenwerking rond groene 
ruimte blijft het landinrichtingspro-
ject Molenbeek-Maalbeek het posi-
tieve voorbeeld bij uitstek. Langs deze 
twee beken op de grens tussen Asse 
en Ganshoren liggen een aantal zeer 
waardevolle, geïsoleerde natuurge-
biedjes en rest er nog wat open ruimte 
tussen de bebouwing en de industrie 
van de verstedelijkte rand rond Brus-
sel. Om een antwoord te bieden op die 
verstedelijkingsdruk plantte de ge-

meente Asse al een extra bos en kocht 
ze het Breughelbroek aan. Hier werd 
een ‘educatief speelbos’ ingericht dat 
druk wordt bezocht door Brusselse 
scholen. Natuurpunt streeft naar de 
ecologische en recreatieve verbinding 
van de de natuurgebieden op zowel 
het Brussels als Vlaams grondgebied. 
Ze ondernam dan ook al tal van acties 
om ze te bescheremen en uit te bou-
wen. Het middenveld blies leven in dit 
project, dat nadien als landinrichtings-
project werd opgepikt door de Vlaamse 
Landmaatschappij (VLM) in samen-
werking met Leefmilieu Brussel (BIM). 
Voor die samenwerking was er geen 
extra structuur nodig. Leefmilieu Brus-
sel wordt wel structureel uitgenodigd 
voor advies op begeleidingscomités 
maar er werd geen aparte beslissings-

Eerder dan ad hoc-ontmoetingen of – samenwerkingen 

kan het volgens BRAL nuttig zijn om op regelmatige basis 

ontmoetingen tussen afgevaardigden uit bovengenoemde 

sectoren te organiseren.

Een GEN-lijn die Dilbeek beter met het centrum van Brussel verbindt of een tramlijn tussen Meise en 
Laken zijn twee compleet verschillende verhalen. De gesprekspartners veranderen afhankelijk van het 
gekozen gebied of traject. Elke strategie moet dus aangepast zijn aan elk lokaal dossier. © vzw De Rand
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structuur opgericht. (cfr. interview 
VLM-BIM p.14-18)

Een andere voorbeeld van op het ter-
rein is de missing link tussen de 
Brusselse Groene Wandeling en de 
wandelpaden die doorheen de 3 Fon-
teinen – een park in Vilvoorde nét over 
de grens – lopen. Hier zou zowel het 
BIM, de Stad Vilvoorde als de provin-
cie Vlaams-Brabant een eerste stap 
kunnen zetten, door bijvoorbeeld een 
vergadering samen te roepen rond de 
recreatieve verbindingen (cfr. ook mo-
gelijkheid om fietsknooppunten uit te 
breiden) tussen bijvoorbeeld Vilvoorde 
en Brussel-Stad. 

DE CONCLUSIES
BRAL wilde een reeks cases opsom-
men en objectiveren/verzakelijken. Een 
brainstormmiddag organiseren was een 
eerste stap. Want heel vaak komen sa-
menwerkingen pas tot stand wanneer 
de urgentie heel groot is of, nog slech-
ter, wanneer het al te laat is. Maar het 
feit dat er hier een forum werd gecre-
eerd om enkele problemen te definiëren 
en in kaart te brengen, werd als positief 
en vruchtbaar ervaren. Er ontstond een 
spontane interactie en inzichten wer-
den gedeeld. Ondanks het feit dat er 
geen directe aanleiding was, bleek de 
meerderheid van de deelnemers vra-
gende partij voor meer zulke momen-
ten.

Eerder dan ad hoc-ontmoetingen of – 
samenwerkingen kan het volgens BRAL 
dus nuttig zijn om op regelmatige basis 
ontmoetingen tussen afgevaardigden 
uit bovengenoemde sectoren te organi-
seren. Dat kan mogelijk de basis leggen 
voor een structurele samenwerkingen 
over de grenzen heen. 

Mensen moeten gesprekken kunnen 
voeren in een niet-concurrentiële om-
geving. Het is niet ondenkbaar dat er 
op zo’n uitwisselingsmoment politieke 
afgevaardigden (bijvoorbeeld als obser-
vators) aanwezig kunnen zijn. Het moet 
gaan om een debatruimte waar de wij-
zijreflex worden overstegen. Hier ligt 
uiteraard een belangrijke rol weggelegd 
voor de beleidsmakers. Heel vaak zijn 
de tegenstellingen vaak symbolisch. 

Het is belangrijk om die achterwege te 
laten. 

Het is dus mogelijk (en tijd) om een stap 
vérder te zetten dan tijdelijke ad hoc 
samenwerkingen. Als bestuurlijk ant-
woord op de roep om meer samenwer-
king kunnen regelmatigere ontmoetin-

gen begeleid worden door een neutrale 
project- of procesmanager. Eventueel 
kan er met een wisselend voorzitter-
schap gewerkt worden om de werklast 
laag te houden en de verantwoorde-
lijkheid te verdelen. Zo’n begeleider/
tussenpersoon kan die bijeenkomsten 
voorbereiden en een vervolgtraject uit-

Watersite is het ambitieuze geïntegreerde reconversie- en ontwikkelingsproject van de grote, verou-
derde industriële zone – ongeveer 100 ha groot – gelegen tussen Kanaal en Schaarbeeklei en tussen 
de grens met Brussel en het stadscentrum van Vilvoorde. Op deze verouderde bedrijvenzone komt een 
mix van nieuwe bedrijven, woningen, groene ruimtes, etc. Het is voor een organisatie als BRAL, zonder 
een direct aantoonbaar belang in de discussie, bijna onmogelijk om bijvoorbeeld aan het gemeentebe-
stuur van Vilvoorde uit te leggen dat het aangewezen is om ook sociale huisvesting op de Watersite te 
voorzien. © BRAL & Stad Vilvoorde

Watersite is het ambitieuze geïntegreerde re-
conversie- en ontwikkelingsproject van de grote, 
verouderde industriële zone – ongeveer 100 ha 
groot – gelegen tussen Kanaal en Schaarbeeklei 
en tussen de grens met Brussel en het stads-
centrum van Vilvoorde. Op deze verouderde be-
drijvenzone komt een mix van nieuwe bedrijven, 
woningen, groene ruimtes, etc… 
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stippelen voor enkele problemen/dos-
siers. De bedoeling van zo’n manager of 
facilitator is vooral het overzicht bewa-
ren en leren uit positieve of negatieve 
ervaringen.

Bijvoorbeeld : waarom zou er op het 
gewestelijk (en/of provinciaal) niveau 
geen ‘groenmanager’ kunnen worden 
aangeduid? Hij kan bruggen slaan door 
overleg te organiseren 
rond ecologische en/of 
recreatieve verbindin-
gen. En doordat hij het 
overzicht houdt over de 
bestaande linken kan 
hij ook beter inspelen 
een opportuniteit om 
het groene en blauwe 
netwerk van het Brus-
sels Gewest door te 
trekken naar de Rand. 

Een gedeelde debatruimte bestaat van-
daag al in ruime mate op wetenschap-
pelijk niveau maar kent geen enkele 
vertaling op het terrein. Er moet dus 
werk worden gemaakt van de vertaal-
slag van het geleverde onderzoek naar 
de bewoners én naar het politieke ni-
veau. Daarbij moet ook genoeg aan-

dacht gaan naar communicatie, naar 
het verkoopbaar maken van een idee. 

Het is aan de beleidsmensen om op 
een originele manier om te gaan met 
de grootstedelijkheid, te zoeken naar 
kansen in plaats van alleen de lasten 
te beklemtonen of nog erger : tegen te 
houden. 

Er kan een wervend stappenplan wor-
den opgemaakt waarbij ook maatschap-
pelijke krachten uit het middenveld of 
bewoners worden betrokken. Bij voor-
keur gaat het om een twee- of meerta-
lige omgeving. Twee- of meertaligheid 
ligt in de Rand dan wel moeilijk, het is 
een must. Eéntalig Nederlands is voor 
zowel sommige inwoners van de Rand 

als voor bepaalde Brusselaars een hoge 
drempel. Die drempel is er zelfs om af 
te zakken naar de – overigens zeer ge-
slaagde – ‘bezoekersdag’ op Watersite 
in Vilvoorde. Net zoals dat het Frans 
een drempel is voor de Heemkundige 
Kring van Vilvoorde om deel te nemen 
aan een wandeling van de vzw Groene 
Wandeling/asbl Promenade Verte. De 
taalgemengde communicatie van vzw 
De Rand is een voorbeeld voor bepaalde 
gemeenten, maar zeker ook voor mid-
denveldorganisaties. 

Voorts moet er ook genoeg aandacht 
gaan naar en ondersteuning komen 
voor de reeds bestaande informele 
contacten. Die contacten zijn van groot 
belang en verdienen alle steun van de 
overheid. Ze vormen een netwerk van 
interessante en vernieuwende allian-
ties. Zonder die contacten te officialise-
ren, kan de overheid ze wel permanent 
screenen en eruit leren. Samenwerkin-
gen ondersteunen rond concrete pro-
jecten op lokaal niveau is even belang-
rijk als de grotere plannen op elkaar af 
te stemmen ( cfr. beleidsplan Ruimte en 
Gewestelijk Plan voor Duurzame Ont-
wikkeling). Het is idealiter natuurlijk 
een combinatie van de twee. 

Er is nood aan tweetalige bruggen-
bouwers, aan mensen die projectma-
tig worden aangestuurd of proactief 
de bestaande dynamieken opvolgen. 
Het beleid moet die organisatie of per-

soon mobiliseren. Het is 
iets of iemand die open 
staat voor ondersteu-
ning door en versterking 
vanuit het middenveld. 
Die bruggenbouwers be-
houden het overzicht. 
Ze moeten de speci-
fieke gevoeligheden en 
interne organisatie van 
de betrokken instanties 
kennen. En ze kunnen 

administraties, verenigingen of indi-
viduele personen samenbrengen of 
doorverwijzen naar de juiste dienst of 
persoon. 

BRAL mocht heel even zo’n bruggen-
bouwer zijn. 

Joost Vandenbroele

Het is aan de beleidsmensen om op een originele 

manier om te gaan met de grootstedelijkheid, te 

zoeken naar kansen in plaats van alleen de lasten te 

beklemtonen of nog erger : tegen te houden. 

Het is mogelijk (en tijd) om een stap vérder te zetten dan tijdelijke ad hoc samenwerkingen. Een 
neutrale project- of procesmanager kan die regelmatige ontmoetingen begeleiden. Eventueel kan er met 
een wisselend voorzitterschap gewerkt worden, om de werklast laag te houden en de verantwoordelijk-
heid te verdelen. © flickr – Common Creatives 
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mobiliteit > samenwerking De Lijn-MIVB 

Slechts enkele MIVB-trams steken 
vandaag nog de gewestgrens over. Ze 
lagen vroeger verankerd in het zoge-
heten buurtspoornet van de Nationale 
Maatschappij voor Buurtspoorwegen. 
De ‘boerentrams’ naar Halle, Ninove, 
Aalst, Boom, Leuven of Braine-l’Alleud 
maakten dat Brussel en omgeving tot in 
de jaren zestig één van de meest fijn-
mazige netwerken van Europa had. Om 
economische redenen en vooral omdat 
de autologica vanaf de jaren 50 de bo-
venhand nam (“iedereen de auto in !”) 
verdwenen die trams stelselmatig. 

Change of plans
De tijdsgeest is dus veranderd. Samen 
met de gewijzigde economische reali-
teit zijn ook de mobiliteitsuitdagingen 
en -behoeftes veranderd. Het verkeer in 
Brussel en bij uitbreiding in de hele oude 
provincie Brabant staat elke morgen en 
elke avond van de week muurvast. Nieu-
we oplossingen dringen zich dus op. 

Te veel pendelaars nemen vandaag nog 
de auto, vooral omdat het openbaar ver-
voer tekortschiet. De Lijn-bussen zitten 
mee vast in het (Brussels) verkeer, er 
zijn te weinig stopplaatsen dicht bij de 
werkplek, bussen rijden niet frequent 
en treinen niet stipt genoeg, etc. Met als 
gevolg dat slechts 37% van verplaatsin-
gen binnen Brussel met het openbaar 
vervoer gebeuren, in de GEN-zone is 
dat zelfs maar 20%. De vijver ‘potentiële 
reizigers’ is voor De Lijn, NMBS en TEC 
zeer groot, i.e. daar valt nog wat mee te 
verdienen.

Auto’s vertrammen
Het toverwoord is gevallen : het GEN, 
het Gewestelijk Expresnet, een plan van 
de NMBS dat ondertussen al dateert van 
1989. De GEN-zone is een straal van 30 
kilometer rond Brussel, waar 3 miljoen 
mensen wonen en 1,5 miljoen mensen 
werken. De doelstelling is simpel : de 
druk op de wegen verminderen door 
meer (en dus vooral ‘nieuwe’) reizigers 
op de trein te krijgen. De streefdatum 
voor het einde van GEN-werken valt net 
samen met fase 1 van Mobiliteitsvisie 
2020 van De Lijn. Tegen die datum wil 
de Vlaamse vervoersmaatschappij dat 
er vier tramlijnen liggen van, naar en

rond Brus-
sel. De Lijn 
en NMBS 
zijn naar 
verluidt 
duidelijk 
overeenge-
komen dat ze 
van elkaar geen 
reizigers gaan 
afsnoepen en 
dus uit elkaars 
vaarwater 
blijven. 

De Lijn koos 
voor vier 
nieuwe 
tramlij-
nen (3 
radiale en1 
tangentiële/cir-
kelvormige) die de 
leegtes tussen de 
GEN-lijnen opvullen. 
Voorwaar geen mak-
kelijke oefening, aldus 
De Lijn. We geven de 

In een niet zo heel ver verleden reed er tussen Vilvoorde en Brussel 

nog een tram. Tram 58 zat tot 1993 volgestouwd met Brusselse en 

Vilvoordse werknemers en dagjestoeristen. De tram werd vervangen 

door een bus, bus 58. Trams waren passé. Nog geen 20 jaar later komt 

de tram nu misschien terug. Als deel van een ambitieus project om de 

hele Rand rond Brussel – van Heist-op-den-Berg over Willebroek en 

Boom tot in Ninove – tegen 2020 in (tram)verbinding te brengen met 

Brussel. Hallo Brussel? 

Vlaams-Brusselse trams :  
een gezamenlijk project? 

Het metropolitaan/hoofdstedelijk/grootstedelijk denken wint de laatste jaren stilaan terrein in Brussel 
én in Vlaanderen. Dat is in de meeste gevallen niet uit menslievendheid, maar vooral uit noodzaak. Het 
moest tot jarenlange monsterfiles en dus langdurige directe economische schade komen voor er naar 

lange termijn-oplossingen werd gezocht. © De Lijn en 100 Buurtspoorwegen
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start- en eindpunten van de tramtracés 
kort mee :

 » Tramlijn P1 : Brussel – Londerzeel – 

Willebroek – Boom

 » Tramlijn P2 : Brussel – Dilbeek – Lennik 

– Ninove/Gooik

 » Tramlijn P3 : Brussel – Brussels Airport 

– Haacht – Heist-op-den-Berg

 » Tramlijn P4 : Jette – Tervuren 

(cirkelvormige tramverbinding rond 

Brussel : de ‘Randtram’)

Metropolitane mobiliteit?

Het metropolitaan / hoofdstedelijk  /
groot stedelijk denken wint de laatste 
jaren stilaan terrein in Brussel én in 
Vlaanderen. Dat is in de meeste ge-
vallen niet uit menslievendheid, maar 
vooral uit noodzaak. Het moest tot ja-
renlange monsterfiles en dus langduri-
ge directe economische schade komen 
voor er naar lange termijn-oplossingen 
werd gezocht. De vraag is nu of Vlaan-
deren en Brussel nu ook gezamenlijk 
naar die oplossingen zoeken? Want laat 
het duidelijk zijn : helemaal ongevoelig 
zijn Brusselse noch Vlaamse (lokale) 
politici niet voor de kwestie.

Hier is de grens
Een lokaal Ninoofse politicus sprak 
onlangs vanuit de Vlaamse onderbuik 
toen hij hoorde van de plannen voor 
een tram tussen Ninove en Brussel : 
“[Met die tram] zet je de klok terug naar de 
vorige eeuw. Deze tramlijn zal de Ninoofse-
steenweg extra belasten en voor nog lan-
gere files zorgen. De snelle verbinding met 
Brussel werkt bovendien verdere verfran-
sing en verstedelijking in de hand. Ook de 
criminaliteit kan zich langs dit traject van 
de hoofdstad verplaatsen richting Ninove”. 
(Nieuwsblad, 10/3/2011) Say no more. 
Plots gaat het niet meer over de econo-
mie of de slechte luchtkwaliteit, maar 
over het beschermen van de Vlaamse 
eigenheid. De angst voor de ‘verbrusse-
ling’ zit er nog stevig in. 

Trams met een reden
Binnen Brussel worden gelijkaardige 
argumenten bovengehaald : “Wat kun-
nen die trams betekenen voor de Brusse-
laars? Hoe zullen die tramlijnen binnen 
Brussel aangewend en gepromoot worden? 
Zullen die trams ook frequent rijden in de 
weekends, bijvoorbeeld voor recreatieve 
uitstappen? Gaan die trams de stadsvlucht 
niet nog meer aanwakkeren?” Vooral die 
angst voor een nieuwe stadsvlucht (ofte 
‘het verminderen van de fiscale draag-
kracht’) leeft sterk in Brussel, dat tot op 
vandaag – onder andere in het kader 
van de opmaak van het nieuwe Duur-
zaam Gewestelijk Ontwikkelingsplan 
– naar de juiste oplossingen zoekt om 
de middenklasse binnen de grenzen te 
houden. Daarom is het belangrijk dat er 
in Brussel werk wordt gemaakt van een 
degelijk flankerend beleid bij 
het GEN- en tram-net : in-
vesteren in de leefbaar-
heid van de Brusselse 
GEN- en tramstations-
buurten is dus een hoge 
prioriteit.

En dan zijn er, zowel 
in Vlaanderen als in 
Brussel, ook nog de 
gemeentebesturen 
die de overlast van 
infrastructuurwer-
ken in hun straten 
liever zo laag moge-
lijk houden. Twee 
wetenschappers 
verwoordden het in 
een artikel over het 
GEN in januari 2012 
zo :

“[Het gewestelijk be-
stuur moet] optornen 
tegen gemeenten die 
niet allemaal meteen 
het gewestelijk beleid 

mobiliteit Samenwerking De Lijn-MIVB Vlaams-Brusselse trams : een gezamenlijk project? 

BRAL stelt voor om dat de beide bevoegde mobiliteitsministers 

over het vervolgtraject gemeenschappelijk communiceren over 

een project dat zowel door de Vlaamse als door de Brusselse 

regering wordt gesteund. 

Om economische redenen en vooral omdat de autologica vanaf de jaren 50 de bovenhand nam 
(“iedereen de auto in!”) verdween één van de meest fijnmazige spoornetwerken van Europa. Vandaag 

zijn samen met de tijdsgeest ook de economische realiteit, de mobiliteitsuitdagingen en -behoeftes 
veranderd. De tram en de trein komen terug. © 100 Jaar Buurtspoorwegen
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steunen. Hun houding varieert tussen steun, 
verzet en passiviteit. Alle ingrediënten zijn 
bijgevolg aanwezig voor een bestuurscon-
flict over een grootstedelijk vraagstuk dat 
het strikte kader van het Brussels Hoofdste-
delijk Gewest overstijgt. Zo’n conflict is ty-
pisch voor steden waar de administratieve 
grenzen en de besluitvormingsstructuren 
nauwelijks overeenkomen met de sociale en 
economische realiteit.” (Brusselsstudies, Pa-
trick Frenay, 16/11/2009)

Dit geldt voor de Brusselse gemeentes, 
maar gaat evenzeer op voor de Vlaamse.

Een gedeelde mobiliteitsvisie?
Nu, De Lijn zit in volle planningsfase 
en is zich bewust van het belang van 
overleg over die nieuwe tramtracés. Al 
in 1998 werd een “Principieel akkoord 
tussen het Vlaams en Brussel Gewest 
ter regeling van de samenwerking in-
zake mobilitietsproblemen” getekend 
en in februari 2010 werden verschil-
lende werkgroepen opgericht door de 
Brusselse en Vlaamse ministers van 
Mobiliteit. Dat die twee ministers van 
dezelfde partij waren, hielp natuurlijk. 

In de werkgroep “Aanbod” 
ging men op zoek naar de 
afstemming tussen het 

aanbod van De Lijn en de 
MIVB. Er is ook intensief

 overleg tussen de 
beide administra-

ties en instanties in 
een stuurgroep van 

De Lijn. 

De Lijn gaat 
er prat op dat 

zowel Vlaamse 
als Brusselse 

gemeentes

 vertegenwoordigd zijn in de bege-
leidingsgroepen (per tramtracé) en 
dat er in enkele “klankbordgroepen” 
wordt teruggekoppeld naar het mid-
denveld. Vanaf begin november plant 

De Lijn een bredere publieke commu-
nicatie rond de tramtracés en zullen 
de planMER’s (MER = milieueffecten-
rapport) van de tramstudies ter in-
zage worden gelegd. Vanuit het besef 
dat in Brussel “nog heel wat instan-
ties geïnformeerd moeten worden” en 
omdat we uiteraard met een tweeta-
lig gewest te maken hebben, zullen 
de kennisgevingsdossiers ook in het 
Frans beschikbaar zijn. 

Sterke gewesten
De Lijn beseft dat het geen gemakke-
lijke opdracht is om gemeentebesturen 
te overhalen op grootstedelijke schaal 
te denken. Je komt al snel in een po-
litiek, lees : emotioneel, debat. En dat 
debat start beter vandaag dan morgen. 
De Lijn is zo slim geweest om de pu-
blieke communicatie over de gemeen-
teraadsverkiezingen van oktober 2012 
heen te tillen. Want het is vanuit het 
lokale niveau dat de moeilijkste vra-
gen zullen komen. Daarom wil Bral 
nogmaals voorstellen om in het ver-
volgtraject gemeenschappelijk te com-
municeren over een project dat zowel 
door de Vlaamse als door de Brusselse 
regering wordt gesteund. Want het zijn 
die regeringen die de lokale besturen 
moeten overtuigen van hun plannen 
en van het economisch-maatschap-
pelijk belang van nieuwe tramtracés. 
Beter samen sterk dan in gespreide 
slagorde naar de kiezer trekken. Een 
gezamenlijk en gedragen project van 
De Lijn/MIVB/TEC/NMBS rond inter-
regionale mobiliteit heeft het meeste 
kans tot slagen. 

Joost Vandenbroele

Vlaams-Brusselse trams : een gezamenlijk project? mobiliteit Samenwerking De Lijn-MIVB 

De Lijn is zo slim geweest om de 

publieke communicatie over de 

gemeenteraadsverkiezingen van oktober 

2012 heen te tillen. Want het is vanuit het 

lokale niveau dat de moeilijkste vragen 

zullen komen.

De GEN-zone strekt zich uit tot een straal van 30 km rond de hoofdstad. Tegen 2020 moeten al de 
stations op deze kaarten in snelle verbinding staan met Brussel. © NMBS/Infrabel
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Naast aandacht voor de positieve 
boodschap van dit platform – samen-
werking tussen gewesten in functie 
van een duurzaam economisch beleid – 
was er ook aandacht voor de atypische 
samenstelling. Middenstandsorganisa-
ties, milieuverenigingen en vakbonden 
slaan nu eenmaal niet elke dag de 
handen in elkaar.

Zoals dat ook gebeurt in andere overle-
gorganen waar vakbonden en werkge-
vers samen rond de tafel zitten, focust 
het Platform van bij het begin op de 

gemeenschappelijke standpunten en 
belangen. Wat voor verdieping zorgt en 
er toe leidt dat beide organisaties hun 
klassieke standpunten overstijgen.

Zo verdedigt UNIZO niet alleen de han-
delaars maar komt ze ook op voor de 
leefbaarheid van de stedelijke centra 
door de gemengdheid van functies en 
de ecologische dimensie meer in reke-
ning te brengen. En de vakbond beperkt 
zich niet enkel tot de bescherming van 
de loon- en arbeidsvoorwaarden in de 
commerciële sector, maar komt ook op 
voor de ruimte om te ondernemen voor 
lokale zelfstandigen in de internatio-
nale Brusselse omgeving. 

Een ander opvallend aspect aan de sa-
menwerking binnen het Interregionaal 
Platform is de combinatie van organi-

Het Interregionaal Platform voor een Duur-

zame Economie werd in 2010 opgericht 

naar aanleiding van de voorstelling van 

verschillende grote projecten in het Brus-

sels Hoofdstedelijk Gewest en in de Vlaamse rand rond Brussel. Zonder 

het minste interregionaal overleg was er een opbod aan de gang tus-

sen verschillende kantoor- en winkelcomplexen. Met het shoppingtrio 

Uplace, NEO en Just Under The Sky als grootste blikvangers.

Een constructieve samenwerking met de verschillende 

overheden is noodzakelijk. De voorziene, nog op te richten, 

grootstedelijke gemeenschap biedt hier kansen. In het federaal 

regeerakkoord is echter niet voorzien dat het middenveld hier 

deel van uit maakt.

Een interregionaal platform ?
Wie? Wat? Waarom? Hoe? ACV en UNIZO spreken
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carte blanche ACV Halle-Vilvoorde en UNIZO 

Brussel - Halle - Vilvoorde

De leden van het Interregionaal Platform



saties die hun acties in verschillende 
gewesten ontplooien. De Belgische 
staatsstructuur leidt immers tot de 
creatie van organisaties die zich rich-
ten – en beperken ! – tot één gewest. Dit 
komt uiteraard de kennisuitwisseling 
en de samenwerking niet ten goede. 
Vooral het Brussels Gewest en de Rand 
zijn hier gevoelig aan. Temeer omdat de 
economische realiteit van Brussel en 
steden in het algemeen, niet stopt aan 
de stadsgrenzen. 

Het project ‘Brussel aan de Rand’ van 
BRAL is in die zin visionair. Hoe meer 
regionalisering, hoe harder inter-
gewestelijke samenwerking nodig is. 
Daarom is het ook belangrijk om de 
werking van dit Interregionaal Platform 
verder te zetten. Momenteel beperkt 
het platform zich tot het formuleren 
van gezamenlijke standpunten.

Kort samengevat gaat dit over de vers-
terking van levendige en dynamische 

stadscentra in plaats van perifere on-
twikkelingen, intergewestelijke cohe-
rentie in plaats van concurrentie, een 
economie die voorrang geeft aan een 
duurzame mobiliteit, meer aandacht 
voor een lokale en endogene econo-
mische ontwikkelingen stabiele en aan-
gepaste jobs voor de lokale bevolking. 

Zolang het bij woorden blijft, is er altijd 
een mogelijkheid om de standpunten 
te verzoenen. Maar voor de toekomst 
zal er nood zijn aan gemeenschappe-
lijke acties. Niet zozeer protestacties, 
maar gezamenlijke initiatieven die 
het verschil kunnen maken. En dan is 
een constructieve samenwerking met 
de verschillende overheden noodza-
kelijk. De voorziene, nog op te richten, 
grootstedelijke gemeenschap biedt hier 
kansen. In het federaal regeerakkoord 
is echter niet voorzien dat het mid-
denveld hier deel van uit maakt. De sa-
menwerking binnen het Interregionaal 
Platform maakt nochtans duidelijk dat 

het middenveld veel gemakkelijker de 
gewestgrenzen kan oversteken, ja zelfs 
overstijgen. 

Nancy Van Espen (UNIZO  
regio Vlaams-Brabant en Brussel) 

Ben Debognies (ACV Halle-Vilvoorde)

Een gezamenlijke persactie van het Interregionaal 
Platform was onder andere het ontwikkelen van 
deze ‘postkaartjes’. De leden van het platform hou-
den hun kijk op de drie grote shoppingcentra in het 
noorden van Brussel up to date op www.shopping-
monster.be, waar projectfiches staan en waar de 
afbeeldingen ook kunnen worden gedownload.
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Quelle place pour les 
centres commerciaux 

à Bruxelles et en périphérie?

séminaire pour une vision à long terme

donderdag 
aux Halles St-Géry - in de Sint-Gorikshallen

jeudi 05/05/2011 - 14h

Welke plaats voor de commerciële centra 
in Brussel en de rand ?

studiemiddag voor een visie op lange termijn

Een Vlaams-Brussels Platform, hoe is dat toch mogelijk??

BRAL vroeg aan UNIZO Brussel & Vlaams-Brabant en ACV Halle-Vilvoorde om hun kijk te geven op het ontstaan en de werking van het In-
terregionaal Platform van Duurzaam Economisch Beleid. Het gaat om twee unusual suspects, twee organisaties die elkaar duidelijk vonden 
in dit interregionaal monsterverbond. Het platform kreeg al verschillende vragen van andere organisaties om toe te treden, maar tot op 
vandaag werd ter wille van de efficiëntie die boot afgehouden. Het platform wisselt wel regelmatig informatie uit met andere middenveld-
groepen. De leden van het platform komen sinds maart 2010 ongeveer tweemaandelijks samen.

Het platform organiseerde een gezamenlijke studie-
dag over winkelen in Brussel en de Rand. Wat bleek 
toen nogmaals : de neuzen van alle leden stonden 
inderdaad in dezelfde richting. 



interview > VLM en BIM over positief samenwerken

Ze doen dit niet zozeer omdat het moét 
van hun oversten, maar vooral vanuit 
het gezonde verstand. En met resul-
taat. Zo slaan de VLM en het BIM bij-
voorbeeld de handen in elkaar voor een 

studie over de toekomst van Neerpede 
(Brussel) en stukken van Sint-Anna-Pe-
de en Vlezenbeek (Sint-Pieters-Leeuw 
en Dilbeek), de ecologische corridor 
op de grens Anderlecht/Pajottenland. 

Vooraleer dieper in te gaan op hun or-
ganische samenwerking of de vertaal-
slag van hun werk naar bewoners en 
politici, starten we zoals het zou klin-
ken op een datingssite. 

Hoe en wanneer zijn jullie elkaar 
tegen gekomen?

Luc : “De eerste informele gesprekken 
tussen onze administraties moeten zo’n 
7 à 8 jaar oud zijn. We kruisten elkaar op 
vergaderingen rond gemeenschappe-
lijke dossiers, bijvoorbeeld bij het over-
leg rond het ruimtelijk uitvoeringsplan 
Vlaams Strategisch Gebied rond Brussel 
(GRUP VSGB). Daarnaast werkt de VLM 
als administratie breder dan het ei-
genlijke kader. Vlaamse administraties 
als Wegen en Verkeer of Natuur en Bos 
bijvoorbeeld zijn enkel actief in afgeba-
kende sectoren, terwijl de VLM net de 

Vlamingen en Brusselaars werken samen  
aan ecologische corridors 

De open ruimte in de Vlaamse rand 

en in de periferie van Brussel staat 

onder druk. Oplossingen op lange 

termijn dringen zich op. Aan beide 

kanten van de gewestgrens wordt 

hier aan gewerkt. Voor velen achter 

de schermen, maar eigenlijk heel 

aanwezig en met concrete resulta-

ten op het terrein. Luc Vander Elst, projectleider Vlaamse Rand van de 

Vlaamse Landmaatschappij (VLM), en Frank Vermoesen, verantwoor-

delijk voor het Groen Netwerk bij Leefmilieu Brussel (BIM), zijn man-

nen zonder oogkleppen en werken regelmatig samen. 

In sommige stadswijken in Brussel is het slecht gesteld met kwalitatieve groenvoorziening. Dat zorgt 
ervoor dat men soms de bus op springt en liever de stad uit rijdt dan binnen de stad naar iets gelijkaar-
digs te zoeken. Het vernieuwde Breughelbroek in Asse is zo’n voorbeeld. Brusselse scholen komen er 
regelmatig. Zo’n fenomeen geeft wel duidelijk aan hoe onwerkelijk die stadsgrens voor velen is. © VLM
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Vlamingen en Brusselaars werken samen aan ecologische corridors interview VLM en BIM 

kans heeft om ook eens over het muur-
tje te kijken. Multifunctioneel werken is 
daarenboven een van onze missies. We 
betrekken er zoveel mogelijk sectoren 
en partners bij om een gedragen visie te 
hebben. Zeker in het kader van landin-
richting kun je niets doen zonder con-
sensus. Het is belangrijk om van bij het 
begin de link met Brussel te leggen en 
overleg te plegen.” 

Frank : “Samenwerken is een plus voor 
administraties in alle beleidsvelden. 
Toch vinden er maar enkelen de weg 
naar elkaar. Veel van onze onderlinge 
contacten en samenwerkingen kwa-
men tot stand door het feit dat de VLM 
en het BIM geen gewone administraties 
zijn. Leefmilieu is een erg transversaal 
gebeuren, waardoor we niet in de hok-
jes ‘mobiliteit’ of ‘wonen’ kunnen ge-
duwd worden. Hierdoor zijn we meer 
in interactie en denken we per definitie 
meer buiten de hokjes.”

Gaan jullie structureler samenwerken?

Frank : “Ik denk dat leefmilieu ook zo’n 
typisch beleidsveld is waar het makke-
lijker aanvaard wordt om over de gren-
zen te kijken. Hoe het gelopen is rond 
Neerpede, bewijst dat overleg met de 
VLM nog zeer informeel en organisch 
blijft. In dat dossier wou onze minister 
van Leefmilieu, Evelyne Huytebroeck, al 
langer iets concreets op poten zetten. 
De vrees bestaat immers dat wanneer 
er nu niets gebeurt, er over enkele ja-
ren toch geknabbeld wordt aan de open 
ruimte. Hierdoor zou Neerpede veel 
van haar pluimen kunnen verliezen. 
Zo werd bij onze administratie het licht 
op groen gezet om het stukje Neerpede 
in Anderlecht onder de loep te nemen. 
Niet veel later ontmoette ik Luc op een 
andere vergadering en sprong de VLM 
mee op de kar.”

Luc : “Wij hadden het BIM eerder al uit-
genodigd voor overleg rond het landin-
richtingsproject Molenbeek-Maalbeek in 
Asse. Na afloop deed Frank de plannen 
voor Neerpede uit de doeken. Vrij snel 
zaten we op dezelfde golflengte. En zo 
kreeg ik dan afgelopen zomer voor het 
eerst in mijn leven een telefoon van 
het kabinet Huytebroeck. Intussen is er 
een samenwerkingsovereenkomst tus-

sen VLM en BIM en ook een lastenboek 
voor een grensoverschrijdende studie 
van Neerpede, toch een gebied van 1.300 
hectare , waarvan 600 hectare in Ander-
lecht en 700 hectare in Vlaanderen.”

“Administratief gezien gaat het BIM dit 
trekken en neemt de VLM het stuk van 
de studie in Vlaanderen voor zijn reke-
ning. We zijn mee in het verhaal gestapt 
omdat er naast over groen ook wordt 
nagedacht over landbouw en recreatie. 

Een stuurgroep volgt alles op. Het in-
richten doet natuurlijk ieder op zijn ei-
gen grondgebied.”

Frank : “Het zou onnozel zijn, moch-
ten wij in Neerpede geen rekening 
houden met het stuk Vlaanderen dat 
eromheen ligt. Morfologisch hangt 
die zone aan elkaar, als de poort naar 
het Pajottenland. Daarom bekeken we 
samen wat we grensoverschrijdend 
kunnen doen. In Vlaanderen staat al-
les rond Neerpede ingekleurd als een 
‘luwe’ plek. Dan is het logisch om die 
luwte naar Brussel door te trekken. 
Voor beiden wordt het een sterker 
verhaal. We moesten ook onze ach-
terban op de kabinetten overtuigen. 
Hoewel we het administratief trekken 
is de VLM geen tweederangs partner. 
We zitten op hetzelfde niveau qua in-
spraak en inhoud. Operationeel wil-
len we tot gezamenlijke projectfiches 
komen, inclusief berekeningen, waar-
mee overheden haast onmiddellijk 
aan de slag kunnen gaan.”

“Als ik tijdens presentaties 

in Vlaanderen verkondig 

dat er samenwerking met 

Brussel op stapel staat, zie je 

in de zaal vaak nog heel wat 

gefronste wenkbrauwen.”

Het Groene Netwerk uit 1997 wordt momenteel afgestoft. Met aandacht voor linken naar Vlaanderen deze 
keer. Op deze (oude) kaart zijn de groen verbindingspijlen nog niet getrokken. Binnenkort dus wel. © BIM 
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Luc, VLM speelt een regierol. Moet jul-
lie rol als ‘interregionale bruggenbou-
wer’ niet uitgebreid worden? Je spreekt 
in ‘Over de Rand’, een recente publi-
catie van jullie, zelf over een nieuw 
soort beslissingskader om initiatieven 
te stimuleren, te initiëren. Kan dit een 
interregionaal beslissingskader zijn?

Luc : “Er is vooral nood aan een langzame 
mentaliteitswijziging op het hogere poli-
tieke niveau. Met deze studie rond Neer-
pede denk ik dat we een kleine doorbraak 
hebben geforceerd. Vergeet niet dat het 
water soms diep is. Als ik tijdens pre-
sentaties in Vlaanderen verkondig dat 
er samenwerking met Brussel op stapel 
staat, zie je in de zaal vaak nog heel wat 
gefronste wenkbrauwen. Die angst is er, 
net zoals die ook in Brussel heerst. Be-
paalde initiatieven zorgen stilaan voor 
een kentering. Leefmilieu Brussel zit nu 
in elke planbegeleidingsgroep van land-
inrichting op Vlaams grondgebied dat 
grenst aan Brussel. Ze sturen mee die 
landinrichtingsprojecten aan. De stem 
van Brussel moet daar op een of andere 
manier in vertegenwoordigd zijn.” 

Wat vinden jullie van een soort ‘faci-
litator’, die het bredere plaatje in het 
oog kan houden?

Frank : (twijfelend) “Bij zo’n concreet 
aanspreekpunt denk je aan bepaalde 

metropolitane structuren, waarmee je dan 
een overlegplatform voor bepaalde ma-
teries creëert.”

Luc : “Ik denk dat wij momenteel al aan 
het faciliteren zijn. Dat mag iemand an-
ders ook doen natuurlijk. Wij zijn al bezig 

in zowat acht gemeenten rond Brussel. 
Bovendien zijn we ook in zee gegaan met 
die zogenaamd ‘moeilijke’ faciliteitenge-
meenten Wezembeek-Oppem en Kraai-
nem, die anders op zijn minst terughou-
dend zijn om met Vlaamse administraties 
samen te werken. Wij spelen dus op ons 
niveau al de rol van facilitator.”

 “De VLM moet trouwens zeer voorzich-
tig zijn met termen als metropolitane 
structuren. Ik wil een VLM-beleid voor 
de Vlaamse rand dat te allen tijde ver-
koopbaar blijft. Voor mij gaat het over 
praktische afspraken en concrete situ-
aties waar we oplossingen voor zoeken. 
Als je in Brugge of Gent van de stad 
naar het platteland trekt, zie je al twee 

verschillende werelden. In onze context 
komt er nog de administratieve wereld, 
de taalwereld en de wereld van de angst 
bij. Door gewoon puntsgewijs samen te 
werken en te tonen dat er goede re-
sultaten uitkomen, moet je stilaan de 
mentaliteit proberen te veranderen.”

Good practices vermenigvuldigen dus. 
We moeten vaststellen dat het top-
down niet werkt, ondanks alle rege-
ringsverklaringen en beleidsplannen die 
een structurele samenwerking op poten 
willen zetten. Je kan het blijkbaar niet 
aansturen. Hebben jullie ook het gevoel 
dat het van onderuit moet komen? 

Luc : “Kijk naar Neerpede. Als we daar 
ooit iets willen realiseren, zit Brussel al 
met het gemeentelijke en het geweste-
lijke niveau. VLM zit van zijn kant dan 
aan tafel met gemeente, gewest, provin-
cie en soms het federale niveau. Het zou 
misschien beter zijn er een niveau tus-
senuit te halen in plaats van er één aan 
toe te voegen.”

Leefmilieu Brussel zit nu in elke planbegeleidingsgroep van de 

landinrichtingsprojecten op Vlaams grondgebied die grenzen aan 

Brussel. Ze sturen mee die projecten aan. De stem van Brussel 

moet daar op een of andere manier in vertegenwoordigd zijn.

Het landinrichtingsproject Molenbeek-Maalbeek is het voorbeeld bij uitstek van hoe nuttig en nodig 
het is om samen te werken over de grens. Het inspireerde VLM en BIM alleszins om ook in Neer-
pede samen aan de slag te gaan. © BRAL
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Er wordt momenteel een update 
gemaakt van het Groen Netwerk 
in Brussel. Zijn daar structurelere 
samenwerkingen bezig?

Frank : “Heel concreet hebben we de 
plannen van het Groen Netwerk uit 
1997 een beetje afgestoft. Daar heeft 
een studiebureau op gewerkt, mét aan-
dacht voor die linken naar Vlaanderen. 
Op onze kaart beginnen we ook ge-
biedsoverschrijdend te kijken. Zo zijn 
er pijlen getrokken naar groene plek-
ken in Vlaanderen. Vroeger was Brussel 
in Vlaanderen een gat in de kaart en in 
Brussel zelf een cartografisch eiland.”

Is het dan de bedoeling van het BIM 
om iemand aan te stellen om spe-
cifiek die linken met Vlaanderen te 
bekijken?

Frank : “Zo gedetailleerd is alles niet 
uitgeschreven. Dat is louter vanuit de 
hoogte bekeken. Die continuïteiten 
lopen door. Dat er hiervoor moet sa-
mengewerkt worden met het Vlaams 
Gewest zit in ons achterhoofd maar 
staat niet uitgeschreven in onze nota’s. 
Vanuit het BIM gaan we alleszins alles 
doen om die logische samenwerking uit 
te bouwen. Hopelijk volgen de andere 
administraties en hun politieke aanstu-
ring in Brussel die beweging.”

Is dat nu al een gemiste kans  
voor de VLM?

Luc : “Ik zie niet in waarom. Zij hebben 
toch al nuttig werk geleverd door die 
linken te leggen. Als je vanuit bijvoor-
beeld de Brusselse Groene Wandeling 
Vlaanderen binnenstapt, lijkt het op 
sommige plaatsen precies alsof je van 
het platteland de stad binnenwandelt. 
Denk maar aan de Woluwelaan waar je 
vanaf de Lindekemaelmolen midden in 
het groen plots stoot op mastodonten 
van bedrijfsgebouwen in Vlaanderen. 
Aan die plekken in Brussel moeten wij 
proberen een verlengstuk te breien met 
onze projecten. We hopen wel een aan-
tal pijlen vanaf de Brusselse geweste-
lijke Groene Wandeling mee te helpen 
realiseren. Wat belangrijk is, is dat we 
de hardere sectoren stilaan mee begin-
nen krijgen zoals NMBS, Infrabel, W&Z 
(Waterwegen en Zeekanaal), etc…”

Wanneer zet je die stap van de  
zachtere functies (groen,…) naar  
de hardere functies (verkeers-
infrastructuur,…)?

Luc : “We zullen daar nooit spontaan 
naar gevraagd worden. Hoe zit dat bij 
jullie Frank?” 

Frank : “Tussen de verschillende Brus-
selse administraties onderling loopt 
de communicatie ook niet altijd 
even vlot. Toch zie ik kansen dankzij 
het discours dat aan de gang is rond 
de verruiming van de term ‘groene 
ruimte’ tot groenstructuren en eco-
systeemdiensten. Daarbij horen ook 
andere functies zoals waterberging, 
recreatie, luchtkwaliteit of microkli-
maat. Imago is vaak belangrijk en 
een aantrekkelijk (groen) leefmilieu 
is vaak gegeerd bij projectontwikke-
laars, politici, bewoners,… het grens-
overschrijdende draagvlak groeit. Wie 
heeft er te verliezen bij een gezondere 
en aangenamere omgeving? Het ver-
klaart vast waarom we dingen gedaan 
krijgen aan beide kanten.” 

De mentaliteitswijziging rond groen 
kan dus ook helpen om er hardere 
functies bij te betrekken.

Luc : “We denken inderdaad vanuit deze 
optiek. Het probleem is wel dat omge-
vingskwaliteit niet meetbaar is. Mocht dat 
wel het geval zijn, zou je duidelijk merken 
wat het verschil is als een landinrichtings-
project al dan niet wordt uitgevoerd.”

Frank : “Daar moeten vooral middelen 
tegenover staan. Tussen steden wordt 
de concurrentiestrijd aangewakkerd om 
de middenklassegezinnen te behouden. 
In Brussel vergroenen we deels vanuit 
het idee ‘we willen niet dat mensen de 
stad uitvluchten door te weinig leef-
kwaliteit’. In de Vlaamse rand willen ze 
dan weer niet dat ‘Brussel overstroomt.’ 
Dat stuwt die vergroening mogelijk 
vooruit. Maar waar blijf je uiteindelijk 
met de vele 1000-en nieuwe inwoners 
elk jaar?”

Luc : “In Zellik werd in 2011 het Breug-
helbroek in een nieuw kleedje gesto-
ken door de aanleg van een natuurlijk 
speelpark. Daar komen nu zelfs Brus-
selse scholen spelen..”

Frank : “Inderdaad, in sommige stads-
wijken in Brussel is het slecht gesteld 
met kwalitatieve groenvoorziening. Dat 
zorgt ervoor dat men soms de bus op 
springt en dan liever de stad uitrijdt 
dan zich binnen de stad te bewegen 

In de 19 gemeenten van de Vlaamse Rand rond Brussel werkt de VLM momenteel aan een plan-
programma voor landinrichting. In dat kader heeft VLM begin 2012 al heel wat gemeenten bevraagd 
rond open ruimte. Ook Leefmilieu Brussel werd bij dat project betrokken. Het leverde alleszins al 
deze interessante publicatie op. © VLM

17ALERT nr 379 – nov-dec 2012 BRAL



interview VLM en BIM Vlamingen en Brusselaars werken samen aan ecologische corridors

naar iets gelijkaardigs. Zo’n fenomeen 
heeft wel duidelijk aan hoe onwerkelijk 
die stadsgrens voor velen is.”

Taal is vaak een drempel. Wat doe je 
er aan om mensen met elkaar te laten 
praten? Was jullie laatste publicatie 
‘Over de Rand’ niet beter tweetalig?

Luc : “Je zal altijd worden geconfron-
teerd met anderstaligen in de Vlaamse 
rand. Moeten we dergelijke publica-
ties dan alleen naar het Frans verta-
len? Een Engelse vertaling is even op-
portuun. De VLM moet zich trouwens 
strikt aan de taalwetgeving houden. De 
publicatie ‘Over de Rand’ mocht alleen 
in het Nederlands. Mijn mensen mo-
gen hierop geen uitzondering maken. 
Informeel ligt dat soms anders, maar 
in alle formele communicatie en over-
leg houden wij ons strikt aan de taal-
wetgeving. Dat is voor iedereen de zui-
verste situatie.”

Frank : “Een verklaring waarom bepaal-
de dingen tussen onze administraties 
werken, is misschien ook het feit dat 
vooral Vlaamse Brusselaars binnen 
Leefmilieu Brussel die interregionale 
contacten hebben gelegd.”

Luc : “Dat klopt wel. Als het BIM een zui-
ver Franstalige administratie was ge-
weest, zouden die contacten misschien 
niet bestaan. Via hen gaat dat nu een 
stuk gemakkelijker. Bovendien worden 
wij zo geïntroduceerd bij Franstalige 
ambtenaren.”

Frank : “Voor Neerpede zal dat een heel 
mooie oefening worden. In het begelei-
dingscomité zal de VLM ook Franstaligen 
ontmoeten . Voor sommigen onder hen 
zal een nieuwe wereld opengaan. Wat 
kan leiden tot uitwisseling en dynamiek. 
Er zijn Brusselse administraties die ooit 
wel eens van de VLM hebben gehoord 
maar begot niet weten wat ze doen.”

Wat zijn jullie ervaringen met de 
vertaling van wat jullie doen naar de 
burgers? Is er een kentering in partici-
patie of een tekort aan belangstelling?

Luc : “In onze projecten werken we zo-
veel mogelijk participatief. Bij landin-
richting moet je een consensus hebben. 
We gaan geen gemeenten meekrijgen 
als we geen bewoners meehebben. Zo 
organiseren we hoorzittingen met bewo-
ners. Door de respons groeien er nieuwe 
ideeën en wordt een plan realistischer.”

Wanneer wordt het studiewerk in 
Neerpede vertaald naar het bewoners-
niveau?

Frank : “We hebben momenteel niet 
de kaart getrokken van een zeer diep-
gaand participatief platform. Het 
gaat om een gebied van 1.300 ha met 
vele bewoners en diverse ruimtege-
bruikers. Hier is het toch in de eerste 
plaats een beetje kijken van bovenaf 
hoe alles op het terrein kan worden 
uitgewerkt. Het gaat om een studie die 
een solide basis moet leggen. Het zou 
bovendien slecht zijn om bij de men-
sen frustraties aan te wakkeren door 
nu grote verwachtingen te creëren. 
Eerst bekijken we wat er in het gebied 
aanwezig is. Wat we willen bewaren 
en welke richting we uitgaan, zijn an-
dere uitdagingen.”

Bruno Depover 
Joost Vandenbroele 

 
 
 

www.vlm.be  
ww.ibgebim.be

Het Pajottenland en Neerpede: één geheel. Zoek  
de grens Vlaanderen-Brussel. © vzw De Rand
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Het waren het Vlaamse en het Brussel-
se parlement die een tijdje geleden een 
resolutie stemden voor de uitbouw van 
een Fiets-GEN. De inhoudelijke startno-
ta is bijna rond en zal ook een interre-
gionaal actieplan bevatten. Want na het 
plan moet de uitvoering komen. En dat 
is een ander verhaal. 

De slechte cijfers voor Vlaams-Brabant 
en Brussel illustreren waarom kwalita-
tieve interregionale fietsverbindingen 
zo belangrijk zijn in deze congestiege-
voelige regio. Meer mensen kunnen en 
moeten de fiets op. De gemiddelde af-
stand tussen de meeste gemeenten uit 
de Vlaamse rand en het centrum van 
Brussel is immers ‘slechts’ 8 tot 16 km. 
In het studiegebied is de afstand tussen 
woon- en werkplek of school vaak niet 
groter dan 3 à 5 km, in fietstermen ook 
wel eens omschreven als “een perfect 
fietsbare afstand”. 

Werd de roep om grensoverschrij-
dende fietsinfrastructuur eigenlijk 
gevoed vanuit het middenveld?

Kris : “In de complexe regio van de 
Rand staat er heel wat infrastructuur 
– de Ring, kanalen, spoorwegen – goeie 
fietsnetwerken letterlijk in de weg. An-
derzijds bieden ze ook opportuniteiten 
om vlakke, gestrekte fietsinfrastruc-
tuur aan te leggen. Vanuit de Fietsers-
bond bestaat de vraag naar nieuwe, 

goede fietsinfrastructuur. Om een goed 
Fiets-GEN uit te bouwen, moeten we 
een langetermijnvisie ontwikkelen en 
ook op korte termijn een aantal mis-
sing links aanpakken. Fietsverenigin-
gen kennen die missing links.”

Jan : “Bij een aantal recente werken aan 
de sporen in Brussel en de Vlaamse 
Rand misten we al kansen om het fiet-
sen mee in rekening te brengen. Nu 
Infrabel een aantal bruggenhoofden 
wil verbreden op spoorlijn 26 (Halle – 
Moensberg) zijn we vragende partij om 
ineens de nodige fietsinfrastructuur te 
realiseren. Anders hebben we er weer 
een gemiste kans bij.

Frederik : “Het ontbreekt duidelijk aan 
een kader voor dit soort infrastructuur. 
Intergewestelijke fietsverbindingen zijn 
op dit moment niet opgenomen in plano-
logische documenten zoals het Geweste-
lijk Ontwikkelingsplan (GPDO) of het Ge-
westelijk Bestemmingsplan (GBP).”

Scheppen de tramprojecten van de 
Lijn die nu in studiefase zijn dan 
mogelijkheden voor het Fiets-GEN? 
(cfr. ook artikel p. 9-11)

Frederik : “Het is duidelijk dat we natuur-
lijk voor een deel hetzelfde cliënteel aan-
boren, ook al zijn de tramtracés iets lan-
ger. Maar het is voor mij evident dat de 
beide samen moeten worden bekeken.

Dagelijks pendelen 135.000 

inwoners uit de Rand over 

een fietsbare afstand naar 

Brussel. Toch is het fiets-

gebruik in de Rand – net als in Brussel – zeer laag (4%) in vergelij-

king met de rest van Vlaanderen (14%). Er is dus werk aan de winkel. 

Vlaams fietsmanager Jan Pelckmans, Brussels fietsmanager Frederik 

Depoortere en projectleider Kris Lambrechts van de provincie Vlaams-

Brabant volgen de studie rond het Fiets-GEN (Gewestelijk Expresnet) 

op. Deze drie fervente fietsers leggen uit waarom het GEN voor de fiets 

zo’n belangrijk plan is.

Nu ook : fietsen van Vlaanderen naar Brussel. 
En omgekeerd !

Het Pajottenland en Neerpede: één geheel. Zoek  
de grens Vlaanderen-Brussel. © vzw De Rand

De fietser moet verwend worden met topkwali-
teit en sterk zichtbare infrastructuren. Dat heeft 
een wervend effect en een signaalfunctie naar 

andere gebruikers. Fietskunstwerken (bruggen, 
tunnels) kunnen referentiebeelden of landmarks 

worden. © Timenco/provincie Vlaams-Brabant
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Kris : “We zijn mee betrokken in de be-
geleidingsgroep van die tramtracés om 
Fiets-GEN-kwaliteit op die assen te heb-
ben. Die vier tramlijnen zijn ook Fiets-
GEN-tracés met mogelijkheden voor 
korte-afstand-verplaatsingen. Aan De 
Lijn vragen we om in hun ontwerpen de 
kwaliteitseisen voor FietsGEN-routes 
(zie verder) maximaal mee te nemen.”

Waar was het makkelijk om samen te 
werken? En wat hebben jullie te win-
nen bij die samenwerking?

Kris : “De studie die we gezamenlijk 
opvolgden, zie ik inhoudelijk wel goed 
landen. Daarna komt het er natuurlijk 
op aan om de dingen ook effectief te re-
aliseren. Daarin is wel nog een weg af 
te leggen.”

Jan : “Er zal inderdaad veel moeten ge-
investeerd worden in bepaalde fiets-
kunstwerken, zoals bruggen en tunnels. 
In vergelijking met andere weginfra-
structuur blijven het wel relatief goed-
kope ingrepen die op weinig weerstand 
botsen. Er liggen nog zo veel kansen 
voor het grijpen mits wat goede wil en 
visie. Van de terugverdieneffecten moe-
ten we de bevoegde ministers Hilde 
Crevits en Brigitte Grouwels en staats-
secretaris Bruno De Lille niet overtui-
gen. Gezien het openbaar vervoer ook 
met capaciteitsproblemen kampt, is de 
fiets noodzakelijk.”

Frederik : “Met fietsers samenwerken is 
meestal niet zo moeilijk. Voor Brussel is 

dit Fiets-GEN niet alleen een kans om 
een stap vooruit te zetten inzake be-
tere infrastructuur. Ik ben ervan over-
tuigd dat mensen die met de fiets uit 
de Rand de stad binnenrijden, die ook 
anders gaan bekijken. Ook dat is een 
uitdaging.”

Is er een uitdrukkelijke focus op het 
pendelverkeer bij dit studiewerk?

Kris : “De focus in de Fiets-GEN-studie 
ligt op verplaatsingen tussen woonst 
en werk en tussen woonst en school. 

Dat zijn de grote attractiepolen die 
we met de fiets bereikbaar willen ma-
ken. Ook de fietsbereikbaarheid van de 
Vlaamse rand wordt voor de Brusselaar 
steeds belangrijker. Maar het is duide-
lijk dat ook recreatieve verplaatsingen 
gebaat zijn met kwaliteitsvolle Fiets-
GEN-routes. 

Hoe verloopt de samenwerking 
tussen tweetalig Brussel en eenta-
lig Vlaanderen? Is taal een barrière 
tijdens bijeenkomsten?

Kris : “De presentatie van de startnota 
van het studiebureau was in het Ne-
derlands. Sommige gemeenten vroegen 
nadien wel naar een presentatie in het 
Frans. Het Brussels Gewest liet wel een 
vertaling maken van de eerste fase. Dat 
zal ook zo zijn voor het eindrapport. In 
de vergaderingen zelf spreekt iedereen 
zijn moedertaal.”

Frederik : “De opdrachtgevers en leiden-
de ambtenaren zijn Nederlandstalig. Dat 
vereenvoudigt de samenwerking, maar 
het gevaar was wel groot dat het project 
niet door iedereen zou worden gedra-
gen. Daar waren we ons van bewust.”

Jan : “In Brussel zitten we met een be-
voegde minister en een staatssecretaris 

interview Vlaams-Brussels Fiets-GEN Nu ook : fietsen van Vlaanderen naar Brussel. En omgekeerd !

Fiets-GEN-studie start niet van nul

In het studiegebied van het Fiets-GEN (een straal van 15 km rond Brussel) zijn al heel wat 
haalbaarheidsstudies uitgevoerd en fietsnetwerken uitgetekend, en deels gerealiseerd. Bij deze 
netwerken is uitgegaan van het verbinden van de belangrijkste attractiepolen, het streven naar 
een zo groot mogelijk fietspotentieel en het selecteren van de meest haalbare trajecten. Gezien 
het Fiets-GEN in de eerste plaats focust op de functionele fietsverplaatsingen – al zal het uiter-
aard ook handig zijn voor recreatieve verplaatsingen – zijn de BFF-routes en GFR-routes de 
belangrijkste onderliggende complementaire netwerken. De wat?
BFF Vlaams-Brabant : Bovenlokaal Functioneel Fietsnetwerk. In Vlaams-Brabant lopen er 10 
hoofdroutes radiaal naar Brussel. Slechts 5 ervan sluiten aan op een Brusselse Gewestelijke 
FietsRoute (in het zuiden en oosten).
GFR Brussels Gewest : gewestelijke fietsroutes. Het gaat om 16 radiale routes en 3 tangen-
tiële routes. Deze GFR’s (af te werken tegen 2014) missen vandaag nog een gestrekt ka-
rakter maar hebben wel al een zeer grote lokale meerwaarde. Weinige routes halen vandaag 
het niveau van lange-afstandsroutes. 
.

Het Fiets-GEN ‘een smoel’ geven is een belangrijke uitdaging. Het plan presenteren als een spaghetti van 
lijntjes is niet echt sexy. Er moet een verkoopbaar product van gemaakt worden. Sommigen denken eraan 

om een bijvoorbeeld het symbool van de R0 als horloge te gebruiken, die op elk uur van de dag wordt door-
broken door een infrastructuur om er ‘over of onder’ te fietsen. © Timenco/provincie Vlaams-Brabant
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die beiden Nederlandstalig zijn. Hun 
kabinetten worden er ook door bevolkt.. 
Met een Franstalige minister zou het in-
derdaad een ander verhaal zijn.”

Wat hebben jullie opgestoken van de 
terugkoppeling naar de gemeentes?

Kris : “Wij hebben vooral geleerd dat er 
een grotere kapstok nodig is, iets om 
het fiets-GEN ‘verkoopbaar’ te maken. 
Bovendien blijven wij de aanleg van lo-
kale fietspaden verder subsidiëren. We 
hebben meermaals duidelijk moeten 
maken dat concrete projecten niet zo-
maar in de koelkast mogen worden ge-
stopt, omdat we tergelijkertijd aan een 
langetermijnvisie werken.”

Frederik : “In Brussel werken we an-
ders. Infrastructuur op gemeente-

wegen wordt door het Gewest zelf 
aangelegd. Wat maakt dat er geen 
problemen zijn qua financiering. Maar 
vaak werd wel aangegeven dat er 
eerst werk moet worden gemaakt van 
de basisinfrastructuur, wat natuurlijk 
correct is.”

Hoe verloopt de communicatie rond 
het Fiets-GEN?

Jan : “Er is nog niet begonnen met een 
duidelijke communicatie naar een 
breed publiek. Belangrijk is dat het 

fiets-GEN een smoel moet krijgen. Er 
moet een good practice uitgelicht wor-
den. De vraag is welke route hiervoor in 
aanmerking kan komen. Op elke fiets-
route kwamen we telkens weer op een 
punt waar je niet mee kan uitpakken. 
Zo was de kanaalroute een optie maar 
door de onduidelijke situatie aan de Bu-
dabrug hebben we ze links laten liggen. 
Je moet minstens een positieve verbin-
ding hebben om het te gaan verkopen. 
De mensen moeten er zich iets bij kun-
nen voorstellen. Inhoudelijk weten we 
welke richting in te slaan, maar eerst 

Nu ook : fietsen van Vlaanderen naar Brussel. En omgekeerd ! interview Vlaams-Brussels Fiets-GEN 

Vandaag wordt prioritair werk gemaakt van de aantakkingen van de HST-fietsroute tussen Leuven en 
Brussel op de luchthavenregio en op het Brusselse fietsroutenetwerk en van de OMA-B fietsroute. 

OMA-B gaat van Asse over Zellik naar Brussel (met verschillende aftakkingen in Brussel).  
Foto boven: Hier zie je hoe gezocht wordt naar aantakkingen van OMA-B op de Kanaalroute.  

Foto onder: Hier zie je het uitgewerkte (en bewegwijzerde) tracé van de HST fietsroute tussen Leu-
ven en Brussel. © provincie Vlaams-Brabant

HST-route
Leuven-Brussel

een project in samenwerking met volgende partners
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zullen we achter de schermen de gees-
ten nog wat masseren.”

Kris : “Je kan een symbool gebruiken. 
Bijvoorbeeld de Ring voorstellen als een 
horloge die op elk uur van de dag wordt 
doorbroken door een infrastructuur om 
er ‘over of onder’ te fietsen. Het plan pre-
senteren als een spaghetti van lijntjes is 
minder sprekend, minder aantrekke-
lijk. Een goed inhoudelijk, onderbouwd 
verhaal is er. Nu moeten we er een ver-
koopbaar product van gaan maken.”

En in Brussel, Frederik? Hoe verkoop 
je het Fiets-GEN hier?

Frederik : “Het komt tegemoet aan de 
steeds luidere roep om gescheiden 
fietsinfrastructuur. Wat we op wegni-
veau in een dichtbebouwde stad als 
Brussel vrij moeilijk kunnen creëren. 
Maar het blijkt dat er duidelijk moge-
lijkheden te vinden zijn om volledig 
los van het verkeer te fietsen. De Brus-
selaars hebben daar duidelijk behoefte 
aan. Het is ook voor ouders met kinde-
ren een behoefte om autovrij te kun-
nen fietsen”.

Was de vraag voor die Fiets-GEN-ver-
bindingen heel groot op het terrein?

Frederik : “De vraag is groot naar be-
tere infrastructuur. Het Gewestelijk 
Fietsroutenetwerk is een functioneel 
en veilig netwerk dat de hele stad be-
dient, maar fietsers vragen terecht om 
méér.”

Jan : “Voor mij komt de vraag uit de 
beide parlementen, die op hun beurt 
uiteraard werden aangestuurd door 
de lokale fietsverenigingen. Een blik 

interview Vlaams-Brussels Fiets-GEN Nu ook : fietsen van Vlaanderen naar Brussel. En omgekeerd !

Het Fiets-GEN streeft een ontwerpsnelheid na van 15 à 20 
km/u en de routes moeten grote intensiteiten van fietsverkeer (meer 
dan 2.000 fietsers per dag) kunnen verwerken. 
Veiligheid : maximaal verkeersvrij, vrijliggend vanaf 50 km/u. Als dit 
niet kan, moeten de routes sterk verkeersluw worden gemaakt. 
Directheid : weinig kruispunten of ongelijkvloerse kruisingen, zo 
veel mogelijk voorrang, weinig verkeerslichten, gestrekte routes met 
zo weinig mogelijk omrijden en zoveel mogelijk shortcuts,…
Continuïteit : streven naar een constant (minimum)kwaliteitsniveau, 
zonder laagwaardige of ontbrekende schakels,…

Rijcomfort : breedte van minstens 3 meter bij tweerichtingsfietspa-
den en 2 meter bij eenrichtingsfietspaden, ruime draaihoeken, vlak, 
geen hekjes om gemotoriseerd verkeer te weren (wel paaltjes), soe-
pele hellingen voor tunnels en bruggen,…
Aantrekkelijkheid : de fietser moet verwend worden met topkwa-
liteit en sterk zichtbare infrastructuren. Dat heeft een wervend ef-
fect en een signaalfunctie naar andere gebruikers, fietskunstwer-
ken (bruggen, tunnels) kunnen referentiebeelden of landmarks 
worden,… 

Een greep uit de kwaliteitseisen voor het Fiets-GEN

“Met fietsers samenwerken is meestal niet zo moeilijk. Voor Brussel is dit Fiets-GEN niet alleen een 
kans om een stap vooruit te zetten inzake betere infrastructuur. Ik ben ervan overtuigd dat mensen die 

met de fiets uit de Rand de stad binnenrijden, die ook anders gaan bekijken. Ook dat is een uitdaging.” 
Op de foto : een langeafstandfietser anno 1885 (G.E.B Timewell) © Flickr – Creative Commons 
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op de cijfers van het fietsgebruik in 
Vlaams-Brabant toont een discrepan-
tie met de rest van Vlaanderen die niet 
door de beugel kan. Bovendien zijn er 
partners die er iets bij te winnen heb-
ben. Denk maar aan bedrijven, maar 
ook aan scholen en handelskernen. 
De gemeenten Machelen en Zaventem 
zagen er direct de meerwaarde van in. 
Het is ook nodig om de luchthaven er 
zo nauw mogelijk bij te blijven betrek-
ken, want in Brussel zijn er veel laag-
geschoolde jongeren en de luchthaven 
is net een tewerkstellingspool met 
veel jobs voor laaggeschoolden. Als we 
die eens op de fiets zouden krijgen.”

Kris : “Naast de grote nood aan alterna-
tieven voor de auto voor verplaatsingen 
tot pakweg 15 kilometer, kunnen fiets-
infrastructuurprojecten ook als kataly-
sator dienen om je publieke ruimte op 
te waarderen. Achterkanten van stati-
ons bijvoorbeeld zijn meestal geen aan-
trekkelijke buurten, maar je kan er de 
publieke ruimte wel opwaarderen door 
ze her in te richten op maat van de fiet-
ser. Het is ‘win-win-win’ voor gebrui-
kers, bedrijven en gemeenten. Vooral in 
de Noordrand zit een enorm potentieel 
aan fietsverplaatsingen.

Kunnen jullie aanbevelingen doen 
voor andere dossiers rond interge-
westelijke samenwerking?

Jan : “In dit verhaal is de provincie een 
belangrijke partner, maar als het over 
investeringen gaat, zijn het vooral de 
gewesten die met geld over de brug 
moeten komen. Het maakt de zaken 
gemakkelijker als je dezelfde belangen 
hebt bij bepaalde projecten. Oneven-
wichten kunnen de zaken bemoeilij-
ken. Fietsprojecten botsen meestal op 
weinig weerstand, tenzij je een voor-
tuin moet onteigenen of wanneer er 
parkeerplaatsen moeten sneuvelen.”

Frederik : “Er moet duidelijk eerst een 
politieke consensus zijn dat het om 
projecten gaat die de moeite waard zijn 
voor alle partijen. Anders krijgen je ge-
woon geen retour.” 

Kris : “Belangrijk is ook om de juiste 
mensen te vinden. Binnen elke organi-
satie zijn er mensen die best wel voor-
uit willen. Als dat ontbreekt, kan er wei-
nig in gang worden gezet.”

Worden in de GEN-studie aanbevelin-
gen gedaan voor fietspaden die over 
de gewestgrens gaan?

Kris : “Zo concreet gaan we niet. Er is een 
kapstok die nu as per as verder moet 
worden uitgewerkt. We nemen wel van 
bij het begin de zogeheten Fiets-GEN-
kwaliteit (zie kader) mee. Een en ander 
wordt wel bepaald door de ruimtelijke 
context. Brussel ziet er natuurlijk an-
ders uit dan Kraainem.” 

Frederik : “Het kan een evolutief ver-
haal zijn. Meteen fietspaden leggen 
van standaard twee meter breed waar 

nu nog geen fietspad ligt van 1m30 is 
moeilijk verdedigbaar. De gevolgen zijn 
soms enorm : bomen kappen, tram-
sporen verleggen… het schrappen van 
parkeerplaatsen wordt dan opeens een 
peulschil.”

Wat jullie doen, is een sterkte die 
naar een hoger planningsniveau kan 
vertaald worden, zoals het Mobili-
teitsplan Vlaanderen en het GPDO 
in Brussel. Wordt daar concreet over 
nagedacht?

Kris : “Frederik heeft ervoor gezorgd dat 
het Fiets-GEN een plaats krijgt in het 
GPDO. We moeten ervoor zorgen dat de 
verschillende betrokken besturen de 
komende jaren ook de nodige midde-
len voorzien voor de realisatie van dit 
FietsGEN. 

Jan : “Het Mobiliteitsplan Vlaanderen 
(in voorbereiding) zal zeker focussen 
op de mobiliteitsproblemen in rand-
stedelijk gebied (rond Brussel, Antwer-
pen, Gent,…). Hier zit het belangrijkste 
potentieel voor fietsverplaatsingen en 

investeringen in fietsinfrastructuur zul-
len daar het meest renderen.

Frederik : “Het GPDO wil nog een stuk 
verder gaan met verdichting van de in-
frastructuur en het creëren van groene 
assen door de Stad. Het Fiets-GEN bleek 
een erg waardevolle input voor het plan, 
omdat een echt hoofdnet voor de toe-
komst niet was gedefinieerd. Belangrijk 
hierbij is dat werd nagedacht over het 
effectieve potentieel van de routes, wat 
in het verleden nog nooit werd gedaan”.

Bruno Depover 
Joost Vandenbroele

Nu ook : fietsen van Vlaanderen naar Brussel. En omgekeerd ! interview Vlaams-Brussels Fiets-GEN 

Achterkanten van stations zijn meestal  

geen aantrekkelijke buurten. Maar je kan er de publieke 

ruimte wel opwaarderen door ze her in te richten op maat van 

de fietser. Dat is ‘win-win-win’ voor gebruikers,  

bedrijven en gemeenten.

Op een recente fietstocht van BRAL fietsten 
we een deel van de Brussels-Vlaamse grens af. 

Een gelegenheid voor Frederik en Kris om de 
aantakkingen nog eens goed op het terrein te 

bestuderen.
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In de zomer van 2011 
ging Bral van start met 
het project ‘Brussel aan 
de Rand’. Het ging voor-
al om een soort ver-
kenning, waarbij Bral 

proactief het debat wilde aangaan met 
mensen en groepen aan beide kanten 
van de gewestgrens. We drongen onze 
eigen mening niet op, maar stelden ons 
vooral nieuwsgierig en constructief op. 

Veel mensen – politici aan kop – be-
weren namelijk wel graag dat er nood is 
aan meer samenwerking tussen Brussel 

en zijn hinterland, maar hoe doe je dat 
eigenlijk: structureel samenwerken ? 
En wie moet dan eigenlijk met wie sa-
menwerken ? En waarom gebeurt het 
zo weinig ? En met welke argumenten 
overtuig je mensen van de voordelen 
van een doorgedreven samenwerking ? 

Een vaststelling is alvast dát er al veel 
samenwerkingen bestaan. Intermini-
steriële mobiliteitswerkgroepen, een 
Interregionaal Platform van zelfstandi-
gen-, milieu- en vakbondorganisaties, 

de Brussels Metropolitan Region (BMR) 
van de werkgeversorganisaties, de ge-
deelde visie van Vlaamse en Brusselse 
administraties over groene zones op 
de gewestgrens, het studiewerk rond 
het Fiets-GEN, de uitwisselingen tussen 
VDAB en Forem...

Alleen zijn die samenwerkingen van-
daag nog versnipperd en blijven ze on-
der de radar. Weinig mensen kennen 
ze. En ook al schreeuwen politici van de 
daken dat er meer interactie moet ko-
men, een echt politiek antwoord op al 
deze initiatieven komt er maar niet. 

De gewestelijke politici uit Vlaanderen, 
Brussel en Wallonië moeten er eerst en 
vooral voor zorgen dat de Hoofdstedelij-
ke Gemeenschap van Brussel, het nieuw 
grensoverschrijdend overlegorgaan op-
gericht na de zesde staatshervorming, 
uit het communautaire vaarwater blijft. 
Al was het maar om duidelijk te maken 
dat de uitdagingen anders en groter zijn 
dan puur communautair. Maar een zo-
veelste politiek samenwerkingsakkoord 
met goede bedoelingen zal het tij niet 

doen keren. Na jaren van palaveren zijn 
er tastbare resultaten nodig. Zo kan deze 
Hoofdstedelijke Gemeenschap een ka-
der aanbieden en andere samenwerkin-
gen inspireren. 

Bijvoorbeeld tussen spelers op het lo-
kale niveau, waar de uitdagingen echt 
voelbaar zijn. Gemeente- en stadsbestu-
ren moeten samen rond te tafel zitten 
over mobiliteits- en huisvestingskwes-
ties of gedeelde visies op verstedelij-
king of bescherming van open ruimte. 
En ook administraties, bewoners, ver-
enigingen, jeugdbewegingen, scholen,... 

moeten hún rol spelen en het overleg 
en de samenwerking concreet maken. 

Waarom? Wel, met deze publicatie 
geeft BRAL een aanzet tot een ant-
woord. We bekijken ook hoe dit kan ge-
beuren en wie er best bij te betrekken. * 

Sarah Hollander,
voorzitster Bral

* Weinig tijd? Lees dan misschien vooral de 
Conclusies op p.7-8. 

De Rand en /aan Brussel : 
vooral een lokale uitdaging

Zijn we binnenkort misschien getuige van een 
revolutionaire kruisbestuiving tussen de Brusselse Iris 

en de boshyacint in het Hallerbos?


