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PERSBERICHT 17 JUNI 2009 

 

MEGA-SHOPPINGCENTER ‘JUST UNDER THE SKY’  
 

BRUSSELSE MILIEUVERENIGINGEN VRAGEN OVERLEG 
 
 
Bouwpromotor Equilis vraagt een stedenbouwkundig en milieu-attest voor de bouw van een 
mega-shoppingcenter (Just Under the Sky) aan de Van Praetbrug, langs het kanaal van 
Brussel. Het dossier was in openbaar onderzoek tot 6 juni. De overlegcommissie vond plaats 
op 16 juni. Tegelijk liggen er nog twee andere plannen voor megashoppingcentra op tafel, op 
een steenworp van mekaar. De Brusselse milieuverenigingen Bral (Brusselse Raad voor het 
Leefmilieu) en Inter-Environnement Bruxelles (IEB) hebben ernstige bezwaren tegen deze 
projecten en vragen dat Brussel en Vlaanderen dringend rond de tafel gaan zitten. 
 
1. GEWESTELIJKE STUDIE WORDT STRAAL GENEGEERD 
 
In tegenstelling tot wat de projectontwikkelaar en de overheid beweren, pleit de economische 
situatie helemaal niét voor de inplanting van een mega-shoppingcenter in het Noorden van 
Brussel. Uit het enkele weken geleden openbaar gemaakte Schema voor Handelsontwikkeling 
voor het Brussel Hoofdstedelijk Gewest1 staat letterlijk dat “een pool met gewestelijke of 
nationale aantrekkingskracht vestigen in [het Noorden van Brussel] erg moeilijk [zou] zijn”. 
 
De studie toont ook aan dat eerder aangewezen is om o.a. het Basilix Shopping Center en 
handelspolen als De Wand (Laken), Spiegelplein (Jette) en Marie-Christina (Laken) te 
versterken. De studie, die door het Gewest is besteld, maakt zelfs geen gewag van een nieuw 
shoppingcenter in het noorden van Brussel.  
 
2.  OVERLEG TUSSEN VLAANDEREN EN BRUSSEL ONBESTAANDE 
 
Toch zijn er plannen voor drie shoppingcentra in het Noorden van Brussel. De Stad wil op de 
Heizel een shoppingcenter met een oppervlakte van 100.000 m² en in Vlaanderen zijn in mei 
de eerste contracten tussen promotor Uplace en de Vlaamse regering voor een 
shoppingparadijs in Machelen (50.000 m²) ondertekend. Uplace ligt op amper 4 km van het 
toekomstige shoppingcenter Just Under the Sky. De gevolgen voor de bestaande 
handelscentra en -activiteiten in Brussel en Vlaanderen van één shoppingcenter, laat staan van 
drie, zijn niet in te schatten. 
 
                                                 
1 Studie uitgevoerd door Association du Management Centre-Ville (AMCV – Augeo) en het consultancy bureau 
Idea Consult, op vraag van het gewestelijke Bestuur Ruimtelijke Ordening en Huisvesting (BROH)).(p.22) 
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Bral dringt samen met Bond Beter Leefmilieu (BBL) en Inter-Environnement Bruxelles (IEB) 
aan op een onverwijld en grondig overleg over de grenzen heen. Zolang dit overleg niet 
plaatsvindt, is het afleveren van elk attest of elke vergunning een sprong in het duister, met 
ingrijpende gevolgen voor de inwoners en de handelaars van Brussel en de Rand. 
 
3. SHOPPEN MET DE AUTO: MOBILITEITSINFARCT DREIGT 
 
Momenteel vraagt een lastenboek enkel om de effecten op de omliggende straten en lanen te 
berekenen. Maar wat met de Middenring2 en met het verkeer dat toekomstige ontwikkelingen 
langs het kanaal (Thurn & Taxis, Premiumtower, BILC, … ) zal genereren? 
 
Bral vraagt nadrukkelijk om de in acht te nemen mobiliteitsperimeter uit te breiden tot 
minstens aan de kleine en de grote ring rond Brussel. Ook de impact op de Middenring moet 
eerst onderzocht worden. Alleen zo kan het project in zijn geheel op zijn merites en 
tekortkomingen beoordeeld worden. Alleen zo kan een duidelijk oordeel worden geveld over 
de 1760 (!) parkeerplaatsen die worden gevraagd. 
 
4. VERSNIPPERING VAN HET DOSSIER IS ONVERANTWOORD 
 
Vandaag gaat het enkel om een stedenbouwkundig attest voor het project zelf, voor het 
gebouw dus. We hebben de indruk dat de promotor hiermee alvast even naar de 
bereidwilligheid wil polsen bij de overheid, om met dit bekomen attest dan later een tweede 
stedenbouwkundig attest aan te vragen die ook de mobiliteitssituatie zal in acht nemen. Dit is 
een staaltje van absolute versnippering en opsplitsing, die de overheid in een dossier van die 
omvang niet zou mogen aanvaarden. 
 
5. PATRIMONIALE WAARDE MET INTERNATIONALE UITSTRALI NG 
 
De vraag om de hele site te klasseren en de bestaande infrastructuur en activiteiten te 
behouden, moet nog ernstiger onderzocht worden. De Koninklijke Commissie voor 
Monumenten en Landschappen (KCML) gaf al een ongunstig advies voor dit project, dat de 
historisch enorm waardevolle Godin-site (vandaag in slechte staat, maar geen ruïne) met de 
grond gelijk maakt. De bestaande activiteiten op de site kunnen gere-integreerd worden in een 
nieuwe ‘stedelijke industrie’, wat overigens ook nauwer zou aansluiten bij de bepalingen in 
het Gewestelijk Ontwikkelingsplan (GewOP). 
 
 
Kortom, het Brussels Gewest en haar inwoners hebben geen nood aan een nieuw 
shoppingcenter. Ze zijn wel vragende partij om hun patrimonium te beschermen en om 
de bestaande handelspolen te versterken. Het beheer van de gewestelijke strategische 
zones moet ook in handen blijven van de publieke overheid. 
 
 
 
 
Voor Bral - Joost Vandenbroele, joost@bralvzw.be, 0473 85 35 37 
Voor IEB – Claire Scohier, claire.scohier@ieb.be, 02 893 09 14, 0473 66 75 05 
 

                                                 
2 De noord-zuidstructuur die begint in Schaarbeek (Lambertmontlaan) en eindigt in Ter Kameren (Generaal 
Jacqueslaan). Studiebureau BUUR is momenteel bezig met het maken van een “verkeerskundig en 
maatschappelijk streefbeeld” van de Middenring.   


