


























T&T werd meer dan een decennium geleden door het Brus-
sels Hoofdstedelijk Gewest benoemd als “hefboom gebied” 
of “gebied van gewestelijk belang”. Het gaat immers om de 
ontwikkeling van een zeer groot onbebouwd en strategische 
goed gelegen gebied. T&T omvat maar liefst 39 hectare, 
het equivalent van 60 voetbalvelden midden in de kanaal-
zone op anderhalve kilometer van het historisch centrum.

Daardoor is het een van de groot-
ste troefkaarten om tegemoet te komen
aan de structurele uitdagingen van het Brussels Hoofd-
stedelijk Gewest en van de rechtstreeks betrokken 
gemeentes, Molenbeek & Brussel Stad, en om een 
antwoord te bieden aan de acute noden van de om-
liggende wijken Oud-Laken en de Maritiem wijk..

T&T, een privé-site
De site is in handen van een privé-ontwikkelaar, die op 
dit leegstaand stuk stad een nieuwe wijk wil bouwen. 
Voor de ontwikkeling van de site worden verschillende 
plannen opgemaakt : richtschema, vergunningsaanvra-
gen, bijzonder bestemmingsplan (BBP) … de aanlei-
ding van deze strip is het BBP dat in april 2017 werd 
goedgekeurd door de gewestregering en dat bepalend 
zal zijn voor de bouwprojecten van de komende jaren. 

T&T, geen hefboom
Maar de plannen voor de toekomst van de site komen hele-
maal niet tegemoet aan de uitdagingen en acute noden.

Zo voorziet het BBP om in deze reeds zeer dichtbevolk-
te wijken, maar liefst 371.000m² toe te voegen aan nieu-
we gebouwen; van 24 meter hoog (aan de Picardstraat) 
tot 100 én zelfs 150 meter hoog (rond het gebouw 
van Leefmilieu Brussel). Dat is vergelijkbaar met het vol-
ume van zeven en een halve keer de Zuidtoren, een 
ongekende dichtheid voor Brussel. Tussen al die nieuw-
bouw zit bovendien niet één sociale woning en er worden 
slechts 11% geconventioneerde woningen voorzien. 

De nieuwe volumes bieden bovendien geen concrete 
antwoorden op de noden van de huidige en de toe-
komstige jongeren in buurt. Het aanbod en de spreiding 
van de reeds geringe 5% voorzieningen “van gemeen-
schappelijk belang” en voor “openbare dienstverlening” 
worden niet gespecificeerd. Ook de twee beloofde nieu-
we scholen op de site zijn niet gegarandeerd. Laat staan 
dat de toekomstige bouwwerken opleidings- of tewerk-
stellingskansen bieden voor werkzoekenden in de buurt.

T&T, een eiland in de wijk
De toekomstige wijk zal volgens de huidige plan-
nen niet fungeren als hefboom, maar dreigt een 
eiland te worden. De plannen voor de toekom-
stige wijk voorzien niet om de wegen en de pub-
lieke ruimte over te dragen aan de overheid. 
En er is al hele-

De toekomst die wij willen voor T&T
• T&T als volledig toegankelijk publiek 
  domein
• een publiek park van 9 hectare
• minder nieuwbouw
• 30% sociale woningen
• 20% woningen met geconventioneerde 
  huur
• 10 % publieke voorzieningen met een  
  specifieke focus op kinderen en jongeren
• een nieuwe tramlijn
• het maritiem station als opleidingscen
  trum, voor werkateliers en voor sociale  
  economie
• 50% van de nieuwe gecreëerde jobs 
  voor inwoners van de omliggende wijken
• maximale opleidings- en werkgelegen
  heid voor de wijken, bij de bouw- en
  renovatiewerken
• de fasering van de werken

Voor verdere info rond dit 
onderwerp verwijzen we graag 

naar de site :                        
www.toutpubliek.org

Te
ke

ni
ng

 : 
A

xe
l C

La
es

Tekeningen :  VAINSAN
Script : Lyneus & Moutom
Tekst : Knops & Dewolfs

maal geen sprake van een sociaal duurzaam 
beheer voor de publieke ruimte. Bijgevolg is 
het zelfs niet zeker dat alle buurtbewoners al-
tijd toegang zullen hebben tot het beloofde park.

T&T, speculatie & verkeersinfarct 
voor de omliggende wijken
De ontwikkeling van T&T riskeert de druk op de om-
liggende wijken te vergroten. Zo zijn er geen comple-
mentaire maatregelen voorzien om vastgoedspeculatie 
en huurprijsstijgingen in de buurt tegen te gaan. Het 
BBP voorziet evenmin in sociale en betaalbare huisvest-
ing voor de 40.000 gezinnen op de wachtlijsten voor 
een sociale woning. In wijken waar vier op vijf inwoners 
een woning huren heeft een dergelijke aanpak absoluut 
geen hefboom effect, integendeel. De buurt kan zich ver-
wachten aan een negatieve impact van het BBP, hetzij in 
de vorm van stevige huurprijsstijgingen, hetzij in de vorm 
van leegstand als gevolg van speculatie, hetzij in de vorm 
van inwoners die verplicht worden hun huis te verlaten. 
De tramlijn tenslotte, die de Tour & Taxis site moest 
bedienen én die de verwachte 15.000 extra indi-
viduele verplaatsingen per dag zou moeten opvangen, 
staat niet gepland in de investeringsplannen van de 
MIVB. Maar in de omliggende wijken is het wegen-
net nu reeds grotendeels verzadigd. In het licht van 
371.000m²  extra hoogbouw is die beslissing dan ook 
niets minder dan schuldverzuim. De omliggende buur-
ten kunnen zich immers gegarandeerd aan een ver-
keersinfarct van files en opstoppingen verwachten.

T&T, een hefboom voor financiële 
winst
Het BBP voor Tour & Taxis garandeert 
maar één zaak en dat is een hefboom 
v o o r de financiële opbrengst van 

de privé ontwikkelaar Ex-
tensa. Het plan beoogt 
namelijk meer dan een 

miljard euro aan extra 
marktwaarde, wat een winst van 

300 miljoen euro kan betekenen 
voor Extensa, die de terreinen 
opkocht voor 30 miljoen. 
Maar wat het plan echter 

n i e t biedt, zijn antwoorden op 
d e uitdagingen en hoogdrin-

gende noden. Het dreigt de 
situatie inderdaad zelfs te verergeren. 

Daarom vindt het Platform ToutPub-
liek dat de plannen die het Brus-
sels Hoofdstedelijk Gewest heeft 

goedgekeurd onaanvaardbaar zijn.
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