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De Brusselse Raad voor het Leefmilieu (Bral vzw) organiseert met enkele andere 
Brusselse verenigingen (GRACQ, Inter-Environnement Bruxelles, Friends of the Earth 
Bruxsel) op 15 september een actie aan het drukke verkeersknooppunt van de 
Wetstraat met Kunstlaan. Ze roepen andere Brusselaars en verenigingen op om daar 
samen met hen de lucht te komen stofzuigen.  
 
Met deze actie wil Bral de boodschap van de Week van Vervoering (16 tot 22 september) 
extra in de verf zetten: de voetganger verdient veel meer plaats in onze hoofdstad. En we 
willen benadrukken hoe belangrijk dit is voor de luchtkwaliteit. 
 
Om de luchtkwaliteit te verbeteren, is er maar één langetermijnoplossing: de autodruk 
verminderen. Bral hoopt dat de Brusselse Regering opnieuw zuurstof zal geven aan de stad 
door ambitieuze maatregelen te treffen.  
"De doelstelling in het gewestelijke mobiliteitsplan Iris II om het verkeer met een vijfde te 
verminderen juichen wij natuurlijk toe. Dat idee is echter niet nieuw, die ambitie gaat al bijna 
10 jaar mee en ondertussen is het autoverkeer alleen toegenomen." zegt Jeroen Verhoeven 
van Bral. “De vraag is dus vooral hoe de maatregelen van het akkoord deze keer wel in de 
praktijk uitgevoerd worden. Mobiliteit raakt ook aan de bevoegdheden van alle ministers en 
van de burgemeesters, en in het verleden zijn al veel initiatieven spaak gelopen omdat niet 
alle beslissingsniveaus mee wilden." 
 
Daarom nodigen de verenigingen alle Brusselse ministers en de 19 burgemeesters uit om 
mee stof te komen zuigen tijdens de actie, en zullen de actievoerders een stofzuiger voor elk 
van hen reserveren. 
 
De Wetstraat is een symbolische locatie om die vraag kracht bij te zetten. Deze belangrijke 
invalsweg voor autoverkeer in de stad, staat bekend om zijn slechte luchtkwaliteit (en het fijn 
stof in de lucht) door de enorme toevloed aan auto’s. 
 
De Wetstraat illustreert duidelijk dat Koning Auto in Brussel nog te vaak de plak zwaait. De 
enorme invasie van auto’s is een rem op het fietsgebruik, want veel mensen voelen zich 
onveilig en willen niet in de stank en het lawaai rijden. De toevloed van auto’s verslindt 
zodanig veel ruimte in de stad dat de openbare ruimte en de leeffunctie eronder lijden. Ze 
maken het minder aangenaam om te stappen of te fietsen.  
 



De Brusselaars en de verenigingen willen met de stofzuigeractie de regering helpen om 
schoon schip te maken met een mobiliteitspolitiek waarbij infrastructuur als tunnels en brede 
invalswegen te vaak als oplossingen voor de mobiliteitsproblemen worden aangereikt. Een 
“modal shift” noodzakelijk is voor de leefbaarheid van de stad. Dit is alleen realistisch 
wanneer voetgangers, fietsers en openbaar vervoer alle plaats en comfort krijgen die ze 
verdienen. 
 
De actie vindt plaats op 15 september, op hetzelfde moment als het uitrollen van de rode 
loper voor voetgangers tussen het Schumanplein en het Warandepark. Dat is het 
openingsevenement georganiseerd door het Brussels Gewest voor de Week van de 
Vervoering (16 tot 22 september).  
 
PRAKTISCH: 
De actie start om 8u aan het kruispunt van de Wetstraat met de Kunstlaan (metro 
Kunst/Wet). 
 
BEELD: 
 
Een twintigtal actievoerders zal aan het drukke verkeersknooppunt Kunst/Wet met 
stofzuigers de lucht stofzuigen. 
Er zullen stofzuigers klaarstaan voor de Brusselse ministers en burgemeesters. Op de 
stofzuigers zal de naam van de ministers en de burgemeester vermeld staan. 
 
 
CONTACT 
 
Bral: Jeroen Verhoeven, 0477/46 31 81 (NL) 
GRACQ: Eric Nicolas, 0497 530 544 (FR)  
IEB: Jerôme Matagne, 0485 750 421 (FR) 
 


