
 

 

 

             
 

 
“UPLACE MACHELEN: Vlaanderen tekent 

blanco cheque” 
 

40 redenen waarom omstreden megashoppingcenter  

onder viaduct van Vilvoorde er niet kan komen 
 
Tot eind juli 2011 is de stedenbouwkundige aanvraag voor UPLACE Machelen (Vlaams-

Brabant) voor het grote publiek consulteerbaar. Deze vergunning is de laatste te nemen 

baken voor multimiljonair Bart Verhaeghe en zijn UPLACE. Als deze vergunning verleend 

wordt, dan heeft de voorzitter van Club Brugge alles op zak om onder het Viaduct van 

Vilvoorde het grootste shoppingcenter van de Benelux te bouwen. Er zijn echter 40 

redenen, op basis van onafhankelijke bronnen, waarom dit buitenproportioneel project 

voorbestemd is om te mislukken. 

 

Een uniek platform van Vlaamse en Brusselse milieu, werknemers- en 
zelfstandigenorganisaties (Interregionaal Platform voor Duurzame Economie) roept de 
Vlaamse regering op om dit project tegen te houden nu het nog kan en zet veertig 
redenen op een rij waarom het UPLACE-project (200.000 m² Uplace Machelen + 
225.000 m² parking) nefast is voor de mobiliteit en de economische 
ontwikkelingen in de brede regio. 
 
“Wanneer we alle relevante studies, regeringsbeslissingen, adviezen, kostenramingen, 

verslagen en publieke uitspraken er bij nemen, komen we tot de simpele vaststelling dat 

er heel weinig mensen dit project eigenlijk echt steunen. Al die bronnen tonen ook 

duidelijk dat het UPLACE-project een onmetelijk negatief effect zal hebben op de 

economische ontwikkeling, de mobiliteit en de leefbaarheid tot tientallen kilometers rond 

het projectgebied”, zegt Joost Vandenbroele van het Interregionaal Platform. “De vorige 

Vlaamse regering heeft dan wel concrete afspraken gemaakt met Bart Verhaeghe, wij 

twijfelen of de huidige Vlaamse regering wel goed beseft waar ze mee zit opgezadeld.” 
 
UPLACE Machelen is een buitenproportioneel project dat niet grondig genoeg 
onderbouwd is, dat niet is gebudgetteerd, dat het dorpscentrum van Machelen afsluit 
van de buitenwereld, dat goedgekeurd wordt op basis van tegenstrijdige informatie en 
dat verstrekkende gevolgen zal hebben voor steden in de verre omgeving rond het 
project. 
 

 
Wat winnen de voorstanders van Uplace? 

 
een monolithisch winkelparadijs dat zelfs met de auto onbereikbaar wordt 
nog meer sluipverkeer in Machelen en omstreken en nog meer fileleed op de R0 
nog een veel groter vervuild gebied dan dat van Uplace, waar vandaag geen geld meer 
voor overblijft om verder te ontwikkelen 
 
 
 



 

 

Wat verliezen de voorstanders van Uplace?  

 
gezellige handelskernen met veel diversiteit in o.a. Vilvoorde, Asse, Mechelen en Leuven 
en Brussel 
de kans op een interessante ontwikkeling van de Kerklaan als verbindingsas tussen 
centrum en (nog onzeker) station 
minstens 32,5 miljoen euro belastingsgeld 
 
Het openbaar onderzoek loopt af eind juli. De ondertekende organisaties gaan in het 
kader van dit openbaar onderzoek bezwaren indienen tegen UPLACE. Ze vragen aan de 
leden van de Vlaamse regering een duidelijke motivatie over het schenden van de 
verschillende beslissingen en het negeren van eigen studies. Ze roepen de lokale 
besturen van centrumsteden rond Machelen en gemeenten in Vlaams-Brabant op om dat, 
op basis van bijgevoegde argumenten, ook te doen.  
 
De 40 redenen en alle bronnen vindt u als bijlage. 

 

 

Contact: 

Joost Vandenbroele stafmedewerker stedenbouw BRAL – Brusselse Raad voor het 
Leefmilieu - 0473/853537 

Myriam Gerard gewestsecretaris ACV – CSC Brussel – 0497/026924 

Ben Debognies gewestscecretaris ACV Halle – Vilvoorde - 0475/841348 

Tomas Borremans stafmedewerker ACW Brussel – Halle Vilvoorde – 0479/62 30 62 

Nancy Van Espen directeur UNIZO Vlaams – Brabant & Brussel -0477/291871 

Francine Werth FNUCM – Secrétaire Patronal Bruxelles - 0473/985564 

Erik Grietens beleidsmedewerker BBL - Bond Beter Leefmilieu - 0474/406394 

Claire Scohier  stafmedewerker IEB – Inter-Environnement Bruxelles - 
0473/667505 

 


