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Op het einde van de legislatuur 
is het gewestelijk vervoersplan 
Iris 2 eindelijk klaar. Iris 1 kon 
de groei van het autoverkeer 
niet stuiten en we keken uit naar 
nieuwe maatregelen die de voor-
spelde stilstand op ons wegennet 
kunnen tegenhouden.

Het wordt niks, vrezen wij. 
In fase 1 wil de regering alleen 
maar Iris 1 realiseren : eigen 
beddingen voor bussen en trams, 
gewestelijke fietsroutes en het 
gewestelijk parkeerbeleid waar 
we al jaren op wachten. In fase 2 
wil de regering iedereen plezie-
ren : nieuwe metro’s naast nieuwe 
autotunnels ; geld voor Cambio 
maar ook ondergrondse parkings 
voor bewoners ; het Gewestelijk 
Expres Net maar ook 16.000 
transitparkeerplaatsen dicht bij 
het centrum. De regering voor-
ziet dus alternatieven voor de 
auto maar maakt het de automo-
bilist tegelijkertijd makkelijker. 

Neen jongens, als we de plaats 
voor de auto in de stad niet doen 
krimpen, halen we nooit ons 
doel : 20% autoverkeer minder. 
Dan creëren we nooit genoeg 
plaats voor voetgangers, kinde-
ren, fietsers. En dan wordt onze 
stadslucht nooit gezond.

Sarah Hollander

Voorzitter Bral vzw 
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Snelheid wordt het ordewoord in de 21ste eeuwse  
Brusselse stedenbouw. De contouren van een stadsvisie 
vervagen. © Tom Ang - Fotolia.com

plannen is tijdverlies

De regering vindt het Brussels Wetboek 
Ruimtelijke Ordening te rigide. Te veel tijd 
gaat verloren aan procedures en daardoor 
missen we projecten die noodzakelijk zijn 
voor de toekomst van Brussel, vindt ze. 
Ze heeft dus het parlement een ontwerp 
ordonnantie voorgesteld om het wetboek te 
wijzigen.

Zo’n wettekst leest niet als een stripver-
haal maar het is toch wel spannend om uit te 
zoeken wat nu eigenlijk de plot is. Door de 
wijzigingen aan verschillende wetsbepalin-
gen naast elkaar te leggen als puzzelstukken, 
ontdek je bijvoorbeeld twee grote krachtlij-

nen die de stedenbouw in Brussel grondig 
veranderen : de regering zwakt het belang 
van langetermijnplanning af en ontneemt de 
experten het laatste woord.

1) zwakkere planning
De oorspronkelijke stedenbouwordon-

nantie, die aan de basis lag van het huidige 
Wetboek Ruimtelijke Ordening, creëerde 
een duidelijke hiërarchie in de planning. 
Bovenaan stond het gewestelijk ontwikke-
lingsplan (gewop) met de doelstellingen en 
de toekomstvisie voor de stad. Die kregen 

Om geen kansen te missen, moeten we snel vergunningen kunnen verlenen aan 
grote projecten, vindt de regering. Is er nog plaats voor planning, expertise en 
langetermijnvisie ?

zeker wonen



�

een uitvoering in het gewestelijk bestem-
mingsplan (gbp) die vastlegde waaraan je je 
moet houden wanneer je wil bouwen of wer-
ken. Een praktische toetssteen dus voor het 
vergunningsbeleid. Op gemeentelijk niveau 
hetzelfde : een gemeentelijk ontwikkelings-
plan (gemop) met daaronder de bijzondere 
bestemmingsplannen (bbp).

Door verschillende wetswijzigingen was 
de band tussen de ontwikkelingsplannen en 
de bestemmingsplannen al dunner geworden. 
Nu wordt die band nog ijler : voortaan zal de 
regering het gewestelijk bestemmingsplan 
kunnen wijzigen zonder daar argumenten 
voor te moeten zoeken in het gewop.

afwijken van plannen
Bovendien wil de regering zichzelf meer 
armslag geven om goedgekeurde plannen te 
omzeilen. De gemachtigde ambtenaar van de 
gewestelijke administratie zal makkelijker een 
vergunning kunnen geven die afwijkt van een 
bijzonder bestemmingsplan. De bestaande 
lijst die de gevallen opsomt waarvan hij mag 
afwijken, verdwijnt. De Gemeente moet nog 
wel akkoord gaan en een openbaar onderzoek 
organiseren.

In de zogenaamde hefboomgebieden en 
gebieden van gewestelijk belang kan de rege-
ring projecten de stempel ‘van gewestelijk 
belang’ geven. Het dossier belandt dan meteen 
op de tafel van de gemachtigde ambtenaar 
zonder eerst langs de Gemeente te passeren. 
Daarmee winnen ze tijd. 

In de toelichting bij de ontwerpordonnantie 
verwijst Gewestelijk belang naar de ontwik-
kelingen op internationaal vlak.

is planning nodig ? 
We geven het toe : we zijn voorstanders van 
een planmatige ontwikkeling van de stad. 
Liefst in overleg. Dus eerst een zo groot 
mogelijke consensus over de kern van ons toe-
komstproject en pas daarna discussiëren over 
de middelen en de locaties. Een voorbeeld : nu 
vraagt de regering zich af of de ondergrond 
van Schaarbeek-Vorming te zompig is voor 
een voetbalstadium. Zouden we niet beter 
een debat hebben over de prioriteiten voor die 
kant van Brussel ? 

Voor projecten met zo’n grote gewestelijke 
impact is het, volgens ons, geen luxe eerst 
fundamentele vragen te stellen. Een overheid 
met een plan en een visie houdt de touwtjes 
in handen en is minder kwestbaar voor wis-
pelturige investeerders op zoek naar winst. 
Bovendien zorgt ze voor rechtzekerheid. De 
langetermijnvisie verhindert dat buurten plots 
veranderen. Mensen kunnen dan hun leven of 
hun bedrijf plannen in een wijk zonder bedro-
gen uit te komen. Of zijn wij planfetisjisten ?

�) exit experten
De ontwerpordonnantie ruimt nog een tweede 
obstakel uit de weg : de deskundigen die nu 
een vinger in de stedenbouwpap hebben, ver-
liezen het laatste woord. De oorspronkelijke 
stedenbouwordonnantie gaf twee groepen 
experten een duidelijke opdracht : het Steden-
bouwkundig College en de Koninklijke Com-
missie voor Monumenten en Landschappen, 
kortweg kcml. Geen politiekers of ambtenaren 
maar mensen die benoemd worden door de 
regering omwille van hun expertise.

monumenten
De Koninklijke Commissie voor Monumen-
ten en Landschappen adviseert de regering 
over ons erfgoed. Er is al jaren discussie over 

het gewicht van dit advies. Als de Commissie 
bijvoorbeeld een gunstig advies geeft over de 
bescherming van een gebouw na een petitie 
van een erfgoedvereniging, mag de minister 
dat advies dan negeren ? De huidige minister 
vond van wel ; de Raad van State gaf hem 
ongelijk.

Met haar ontwerptekst neemt de regering de 
kcml haar macht af : de Commissie moet nog 
wel advies geven over een beschermingsdos-
sier maar de regering kan dat advies gewoon 
naast zich neerleggen.

Erfgoedverenigingen als Petitions Patri-
moine en ook wij zijn hier niet over te spreken. 
Brussel heeft geen bewaringsmentaliteit en 
zonder de bescherming van deskundigen 
kunnen vastgoedprojecten onze monumenten 
weer bedreigen. 

minister -rechter
Bij het Stedenbouwkundig College kan een 
aanvrager in beroep gaan als hij of zij het niet 
eens is met de voorwaarden van de vergun-
ning of als de vergunning geweigerd is. Ook 
Gemeenten kunnen in beroep gaan. Buren en 
andere belanghebbende derden niet. Bij een 
milieuvergunning is dat wel het geval.

Na de beslissing van het College is er nog 
een beroep mogelijk bij de regering. Zolang 
het administratief beroep loopt, is de vergun-
ning geschorst. De beslissingen van College 
en regering hebben het statuut van een nieuwe 
vergunning.

De wetswijziging wil komaf maken met 
de dubbele beroepsprocedure en alleen het 
beroep bij de regering overhouden. Het Ste-
denbouwkundig College mag nog enkel een 
advies geven. Volgens de toelichting zouden 
de lange termijnen een vereenvoudiging 
noodzakelijk maken. De jaarverslagen van 
de administratie tonen echter dat de termijnen 
helemaal niet zo lang zijn.

Met het nieuwe systeem verdwijnt zeker 
een stuk onpartijdigheid : de regering mag 
beslissen in beroep terwijl de gemachtigde 
ambtenaar ook al nauw betrokken was bij de 
vergunning. Volgens ons wordt de regering 
daarmee rechter en partij.

termijn 
De regering heeft het advies van de Raad 
van State over deze ontwerpordonnantie al 
ontvangen. De parlementaire commissie 
stedenbouw moet het ontwerp nog bestude-
ren en zal eventueel tekstwijzigingen voor-
stellen. Dan volgt de stemming binnen het 
parlementair halfrond. Het is de bedoeling 
alles rond te hebben vóór de ontbinding van 
het parlement in het voorjaar. Ze zullen zich 
mogen reppen.
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openbare onderzoeken op internet
De stedenbouwwetgeving is in het verleden al vaak bijgeschaafd. Ook deze keer wijzigt 
de regering uiteindelijk niks fundamenteels. Voor de noodzakelijke grondige reorganisatie 
van onze stedenbouw is meer werk nodig. Maar als we dan toch aan het schaven zijn, heeft 
ook Bral een amendement : de ordonnantie zou moeten verplichten de aankondigingen 
van de openbare onderzoeken en de verslagen van de overlegcommissies op het internet 
te zetten. 
Je kan onze gedetailleerde opmerkingen krijgen op www.bralvzw.be of via 02 217 56 33.

De gemachtigde ambtenaar was al een 
mythische figuur in deze stad. Hij krijgt nu nog 
meer armslag. © James Wainwright, Flickr.com

www.bralvzw.be


500 op de grens met Jette
Op de rand van Laken en Jette staan grote 
veranderingen op til. Vooral de bouw van 
zo’n vijfhonderd nieuwe woningen op de 
oude Foucroy-site valt op. Die oude bedrijfs-
terreinen liggen tussen de Delvastraat en de 
Steylsstraat. Vlak naast de sociale woningen 
van de Jetse Haard. 

De private eigenaar doopte het project 
ambitieus Hypodrome en voorziet vijfhonderd 
ondergrondse parkeerplaatsen. Het aantal 
autoverplaatsingen in de buurt zal alvast 
serieus stijgen. 

Voorlopig vroeg de eigenaar enkel een ste-
denbouwkundig attest - een soort principeak-
koord over de grote lijnen is dat. Nu komt er 
een effectenstudie om de impact van die grote 
lijnen beter in te schatten.

Op onze vraag moet het studiebureau 
tijdens het opstellen van de effectenstudie 
alvast ‘contacten onderhouden met de wijk-
comités’ en minstens twee informatiesessies 
organiseren ‘ten behoeve van het publiek en 
de associatieve wereld’.

Meer weten ? Neem dan met gezwinde 
spoed contact op met Joost via joost@
bralvzw.be of 02 217 56 33

500 in T ivoli
Aan de andere kant van Laken, op een gro-
tendeels verlaten terrein in de Tivolistraat 
vlak bij Thurn & Taxis,v plant ook de Gewes-
telijke Ontwikkelingsmaatschappij een 
vijfhonderdtal woningen. Een stuk of vijftien 
appartementen komen in een oud industrieel 
pand ; al de rest is nieuwbouw. Begin vol-
gend jaar hopen ze voor die nieuwbouw een 
verkavelingsvergunning aan te vragen. Ook 
hier komt een groot aantal parkeerplaatsen 

en dus ook hier is een milieueffectenstudie 
nodig. Nu al verzekert de Gomb ons dat ze 
veel aandacht zullen hebben voor duurzame 

stedenbouw. Wie dit verder wil opvolgen, 
kan contact opnemen met Piet via piet@
bralvzw.be of het gekende bralnummer.

�

1000 woningen bij in Laken

verdichting van Brussel
Wij zijn niet de enigen die menen dat veel 
Brusselse wijken te weinig mensen tellen om 
duurzaam te zijn. Er gaan gelijkaardige stem-
men op. De Brusselse Bond voor het Recht 
op Wonen blijft niet achter en doet een boekje 
open over het onderwerp. Een artikel 23 met 
name. Want zo heet hun driemaandelijks blad. 

Ze geven noties van stedelijke verdichting, 
vragen zich af op welke manier en via welke 
stedenbouwkundige instrumenten Brussel 
kan verdichten én ze halen een aantal interes-
sante praktijkvoorbeelden aan. En we zeggen 
er met plezier bij dat onze publicatie Brussel 
Ecopolis ? ook de revue passeert.

Waarom zou er binnen enkele jaren geen duurzame wijk kunnen staan in Laken ? Zoals deze ? De 
dichtbevolkte, maar toch groene Französische wijk in Tübingen. © Stad Tübingen

stadspoorten na 1000 jaar weer brandend actueel

de vroooaming fif t ies
Brussel wordt gekenmerkt door lange brede 
invalswegen die tot diep in het hart van Brus-
sel dringen. Denk maar aan de assen A12-
Vanpraetlaan, E411-Waverse Steenweg of  

E40-Wetstraat. Voor je er erg in hebt, sta je 
met je auto net niet op de grote markt. 

Die invalswegen zijn een erfenis van Expo 
58 waarvan we dit jaar de 50ste verjaardag 
vieren. Brussel moest het kruispunt worden 
van Europa. Vroem ! !

met slotgracht ?
We hebben het niet over middeleeuwse stads-
poorten genre Hallepoort maar over poorten 
zoals we die kennen uit de boekskes die in 

zwang zijn bij stedenbouwkundigen. Zo’n 
hedendaagse stadspoort markeert de overgang 
tussen de dichte stad en het grensgebied, 
verkeersgebied en residentieel gebied, binnen 
en buiten de bebouwde kom, agglomeratie 
en platteland... Een stadspoort kan de vorm 
aannemen van een rondpunt met een kunst-
werk, aangepaste verlichting, beplanting of 
vermindering van rijstroken. Kortom, elke 
inrichting die het verblijfskarakter beklem-

De grote invalswegen die zo typisch zijn 
voor Brussel, blijven ook in het nieuw 
gewestelijk plan Iris 2 onaanraakbaar. 
Dat doet het debat over stadspoorten 
weer oplaaien.

anders mobiel
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Brussel staat voor grote uitdagingen maar het ontbreekt de overheid 
aan de nodige instrumenten om ze het hoofd te bieden. Daarom 
lanceren tien middenveldorganisaties en drie universiteiten de Staten 
Generaal van Brussel. Meertalig en wars van grenzen gaan zij op 
zoek naar een echte visie voor deze stad. Ook Bral is van de partij.

iedereen welkom
Op 10 januari starten we met een feestelijke opening en laten die 
twee dagen later volgen door een eerste open discussieforum. In een 
reeks van 8 maandagavonden bespreken we maar liefst 16 prangende 
thema’s. Zoals daar zijn : bevolking, diversiteit, duurzaamheid, mobi-
liteit, governance etc. Het zijn open fora, iedereen welkom dus. 

wetenschappers eerst
Elk thema wordt ingeleid door een wetenschapper die de bestaande 
onderzoeken over het onderwerp voor ons synthetiseert. De univer-

siteiten werken al aan de voorbereiding. Vervolgens reageren experts 
die op hun beurt het debat met de zaal aanzwengelen. Uitgebreide 
verslagen van die discussiefora kan je vanaf eind maart downloaden 
of beluisteren.

praatbarak ?
We discussiëren echter niet om te discussiëren. Het is de bedoeling 
uit al het voorgaande dé grote prioriteiten voor Brussel te destilleren. 
Wetenschappelijk ondersteund en het resultaat van een echt maat-
schappelijk debat. De feestelijke voorstelling van die prioriteiten is 
gepland voor april gepland. Ambitieus !

Wil je meer weten ? Schrijf je dan in op de nieuwsbrief op www.
statengeneraalvanbrussel.be

Staten Generaal bestaat uit Bral, Ieb, Bko, Rab, Acv, Abvv, Beci, Aula Magna, Bruxselforum 

en Manifesto en krijgt de steun van Saint-Louis, VUB en ULB. 

Brusselaars komen op voor hun stad

toont. Automobilisten die aan de stadspoort 
komen, krijgen het signaal dat ze hun gedrag 
moeten aanpassen en maximaal 50 km per 
uur mogen rijden. Je vindt zo’n poorten nu 
op kleinere Brusselse invalswegen zoals de 
Vorsterielaan in Watermaal-Bosvoorde.

Vlaamse poorten
In Vlaanderen is de reflectie over stadspoor-
ten al langer aan de gang. De brede Vlaamse 
steenwegen waarop het lekker scheuren 
is, doorklieven de kernen van honderden 
gemeentes. Sinds de jaren ‘90 timmert Vlaan-
deren dan ook aan doortochtprogramma’s om 
die gemeentes te vermenselijken. In het Ruim-
telijk Structuurplan Vlaanderen vinden wij de 
volgende definitie terug : “Een doortocht is 
een weg met een verbindingsfunctie waarvan 
de inrichting ter hoogte van de passage van 
een woonkern is ingericht met prioriteit voor 
verkeersveiligheid, verkeersleefbaarheid en 
ruimtelijke kwaliteit van de woonkern. In 
doortochten moet een evenwicht gevonden 
worden tussen stromen en verblijven.”

Oudergem wil er één
Het thema van de Midis de l’Urbanisme van 
Arau was dit jaar Rentrons en ville ! Reflexion 
sur les entrées de ville à Bruxelles. Naast de 
nodige specialisten was ook de burgemeester 
van Oudergem van de partij.

Sinds kort pleit hij vurig voor de afbraak 
van het Herrmann-Debroux-viaduct. Deze 
viaduct brengt de E411 tot diep in de stad en 
klieft zijn geliefde gemeente doormidden. 
Met 19.000 auto’s in de spits is het één onze 
drukste invalswegen. 

Vorig jaar schreef de Gemeente Oudergem 
een wedstrijd uit om de viaduct af te breken en 
de ruimte te hertekenen tot een stadslaan die 
als moderne stadspoort fungeert. De resultaten 

kan je bekijken op www.oudergem.be. Je kan 
ook reageren via een discussieforum.

het Gewop ook
Het Gewestelijk Ontwikkelingsplan Gewop 
noemde de inrichting van stadspoorten al een 
prioriteit om de dichte stad af te bakenen en 
bezoeker aan te zetten om hun rijstijl aan te pas-
sen. Het Gewestelijk Express Net zal de nood 
aan stadspoorten alleen maar vergroten. Meer 
mensen zullen makkelijker met de trein onze 
stad kunnen bereiken. Goed zo ! Maar om er een 
succes van te maken, moeten we de capaciteit 
van de invalswegen simultaan afbouwen. Met 
andere woorden : stadspoorten creëren. Anders 
blijven de mensen in hun auto stappen.

het Gewest bedankt vriendeli jk
Het nieuwe gewestelijke mobiliteitsplan 
Iris 2 maakt deze kwestie brandend actueel. 

In plaats van invalswegen te versmallen en 
stadspoorten aan te leggen, plant de regering 
méér autotunnels. Voor ons lijkt dat tegen-
strijdig met de filosofie van het Gewestelijk 
Ontwikkelingsplan.

Meer info vind je op www.iris2.irisnet.
be, www.gewop.irisnet.be, www.ruimtelij-
keordening.be.

Expo 58 bracht de auto tot op de grote markt. Poorteffecten kunnen daar iets aan doen.  
© Cestmirbartak, Flickr.com

ERRATUM
Er sloop een fout in ons artikel 
‘overal tunnels’ (Alert 345). De 
nieuwe metro Kalevoet – Schaarbeek 
Vorming zal namelijk niet over de 
Europawijk lopen. Onze excuses.
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nieuws van het front

klimaat : act now !

Doe een stevige grabbel uit de noord-zuid-, 
jeugd- en milieubewegingen en voeg daar 
nog de vak- en gezinsbonden aan toe. Zet 
ze samen onder de rubriek ‘opwarming van 
de aarde’ en je krijgt de Klimaatcoalitie. 
Deze bundeling van krachten uit het mid-
denveld werd zopas een vzw en probeert de 
komende maanden en jaren iedereen wakker 
te schudden omdat het broeikaseffect alsmaar 
gevaarlijker wordt voor de mensheid. Op 6 
december om 14 uur organiseert de coalitie 
een nationale actiedag aan het zuidstation. De 
actie is een deel van een wereldwijd initiatief. 
De slogan is Act Now ! !

Als je die dag bezet bent, kan je het eisen-
platform tekenen en een persoonlijke bood-
schap aan de politiekers posten op www.
klimaatcoalitie.be. Die boodschappen komen 
ondermeer op een grote klimaatboot te staan. 
Een soort ark tegen de opwarming. Je kan op 
6 december ook boodschappen meebrengen 
op papier of stof om op de boot te bevestigen. 
Hopelijk tot dan !

België voor het leefmilieu  
(en het leefmilieu voor België)

luchtkwaliteit
Het federale plan ter bestrijding van de lucht-
vervuiling gaat over de buiten- én binnenlucht. 
Onze federale overheid buigt zich over de uit-
stoot van verwarmingstoestellen, voertuigen, 
werf- en tuinmachines, brandstoffen… En 
over de stoffen in vloer- en muurbekleding, 
luchtverversers, schoonmaakmiddelen… Een 
curryworst speciale voor diegene die iets vindt 
waar het plan zich niet over buigt.

Wij zochten alvast vergeefs naar een aantal 
goede fiscale voornemens : afbouw van bedrijfs-
wagens, fiscale bevoordeling van zacht woon-
werkverkeer, slimme kilometerheffing… En we 
vinden ook niks over het Gewestelijk Expresnet.

productbeleid
Het geïntegreerd productbeleid is een ander 
belangrijk instrument dat nog in handen is 
van de federale staat. Eentje dat weliswaar 
sterk afhangt van Europese richtlijnen. Met 
dit plan wil België de milieukwaliteit van 
de producten op de markt verbeteren en de 
aankoop van de beste producten bevorderen. 
Het plan neemt zes productgamma’s onder de 
loep : bouwproducten, energieverbruikende 
apparaten, producten voor gebruik in huis 
of kantoor, auto’s en ander rollend materieel, 
biobrandstoffen en voedingswaren. Hier 
missen we een aantal regels die de afvalberg 
verkleinen. Snoeien in wegwerpinitiatieven 
bijvoorbeeld.

Tot 5 januari kan je de plannen inkijken 
en reageren op www.consult-leefmilieu.be. 
Er staat ook een vragenlijst waarop je kan 
aanduiden wat jíj belangrijk vindt.

Bilc : vrachtwagencentrum af.  
En weer op !
Grote wending in het verhaal over 
het Bilc ofte Brussels International 
Logistics Center, het geplande distri-
butiecentrum aan de Havenlaan: de 
vergunningsaanvraag kreeg eind okto-
ber een negatief advies. Een advies dat 
vervolgens feestelijk in de wind werd 
geslagen. Even recapituleren.

De overlegcommissie van de Stad Brussel 
gaf een negatief advies omdat zij vond dat er 
een milieueffectenstudie moest komen. Deze 
studie moest de gevolgen van de extra stroom 
vracht- en andere wagens nu eens grondig 
bestuderen. Specifieke aandachtspunten : de 

gevolgen voor de mobiliteitsknopen Jules De 
Trooz en Van Praet én de impact op de wijken 
rond het Bilc. 

Het protest van Bral, Inter-Environnement 
Bruxelles en een aantal wijkcomités wierp dus 
vruchten af. Dachten we. Want zopas besliste 
de Brusselse regering het advies te negeren. 
Een effectenstudie zou tijdsverlies zijn en 
vooral: investeerders wegjagen.

Het gaat echter om een gemengde vergun-
ning, het Bilc moet dus wel nog een milieu-
vergunning loskrijgen bij Leefmilieu Brussel. 
Het is dan ook uitkijken welke voorwaarden 
die milieuvergunning oplegt. En – ook niet 
vergeten – of niemand een beroep indient.

België leeft nog en heeft zelfs plannen : 
eentje over luchtkwaliteit en eentje 
over productbeleid. Allebei zijn ze in 
openbaar onderzoek.

De vrachtwagenstroom naar het Bilc dreigt 
het noorden van Brussel te verstoppen. De 

overlegcommissie ging in op onze vraag naar 
een effectenstudie. © Wim Didelez

De klimaatcoalitie verwacht iedereen die 
het klimaat belangrijk vindt op 6/12 aan het 
zuidstation.

www.klimaatcoalitie.be
www.klimaatcoalitie.be
www.consult-leefmilieu.be
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opkomen  
voor jouw stad  
en jouw klimaat
... dat kan je deze maand door 
mee te doen aan de klimaatactie 
op Sinterklaas. Je kan ook een 
boodschap voor de politiek posten op  
www.klimaatcoalitie.be ;

Voor Brussel opkomen kan door 
mee  op  de  wboot  van  de Sta-
ten  Generaal  te  stappen.  Je 
kan  je  inschrijven  voor  één  van 
de  discussiemomenten  op  www. 
statengeneraalvanbrussel.be.

met fiets, bus en voeten de wereld rond

interview

�� ploegen tonen dat een auto -arme mobil iteit  
mogeli jk is in de korte ritten campagne

Bijna 60 % van de Brusselaars 
legt het grootste deel van zijn 
verplaatsingen af met de wagen. 
Nog geen 30% kiest voor de fiets, 
de benenwagen of het openbaar 
vervoer. Nochtans gaat 65% van 
de verplaatsingen in Brussel niet 
verder dan 5 km. 25% blijft zelfs 
binnen de kilometer. Afstanden 
die je makkelijk te voet, per fiets 
of met het openbaar vervoer kan 
afleggen. En vaak sneller ook. 
Wist je trouwens dat een wagen 
tijdens de eerste kilometer 80% 
meer brandstof verbruikt ?

Bral en partner in crime Ieb 
lanceerden daarom de campagne 
‘Korte Ritten Contract’, met de 
steun van de ministers van mobi-
liteit en leefmilieu. 240 Brus-
selaars vormden 33 ploegen en 
engageerden zich om een maand 
lang zoveel mogelijk hun auto op 
stal te laten. De ploegen waren 
van uiteenlopend allooi : expats, 
families, socioculturele vereni-
gingen, publieke instellingen… 
Samen spaarden ze 40.000 auto-
kilometers uit. Eén keer rond de 
wereld. Milieuwinst : 6 ton CO

2
, 

1,5 kg fijn stof. Totale besparing : 
30.000 euro, 80.000 calorieën.

We hadden een gesprek met de 
kapiteins van drie ploegen.

Acw 
Pol  Arnauts , 
proost bij Acw 
Brussel, is er 
in geslaagd om 
vijf ploegen te 
mobi l i se ren  : 

jong en oud, meer of minder 

milieubewust, autoadepten en 
zondagsfietsers. Als pastoor put 
Pol inspiratie uit de christelijke 
traditie : ‘Verkeer laat niemand 
onberoerd. Iets doen rond verkeer 
is mensen samenbrengen. Meer 
mensen op fiets of bus betekent 
minder auto’s en een beter leef-
milieu. Op die manier dragen we 
bij tot een betere schepping.’ Pol 
wil volgend jaar dus opnieuw 
mee doen. Als structurele oplos-
sing zou Pol graag meer comfort 
zien voor fietsers en gebruikers 
van het openbaar vervoer : fiets-
snelwegen langs spoorwegen 
bijvoorbeeld. Hemels doortrap-
vertier verzekerd.

Art & Build 
Art & Build is 
een architecten-
bureau. Severine 
Lits ,  verant-
woordelijk voor 
het bedrijfsver-

voerplan van het bureau, was op 
zoek naar een manier om haar 
autorijdende collega’s te laten 
kennis maken met de fiets en het 
openbaar vervoer. Severine : ‘Art 
& Build ligt in Sint-Gillis maar 
veel van onze architecten wonen 
in Ukkel, Woluwe of Vorst. Door 
het nieuwe parkeerplan van Sint-
Gillis wordt langdurig parkeren 
voor hen moeilijk. We deden 
uiteindelijk mee aan de campagne 
met 25 architecten. En we hebben 
dat aangevuld met de inhuldi-
ging van een spiksplinternieuwe 
stalling voor 12 fietsen. En met 
ontbijten, nieuwsflashen over 

mobiliteit… Volgend jaar doen 
we weer mee.’

Onymaechi 
Sof ie Claeys-
sens heeft vrien-
den en familie 
gemobiliseerd 
i n  d e  p l o eg 
O n y m a e c h i . 

Afrikaans voor ‘er is hoop’. De 
meeste leden van de ploeg stap-
pen elke dag zonder nadenken 
in hun auto. Sofie : ‘Het is heel 
moeilijk om een groot gezin te 
runnen zonder auto. Zeker als je 
kinderen niet naar school gaan 
in de buurt en dan nog eens bui-
tenschoolse activiteiten hebben. 
Ik werk in Molenbeek, pik m’n 
kinderen onderweg op aan school 
en zet dan koers naar ons huis in 
Sint Lambrechts. Daarna moeten 
ze nog naar de basket met een 
koffer vol gerief die standaard 
in onze autokoffer zit.

Neen, het is niet evident om 
zonder auto verder te doen. 
Maar de campagne deed ons 
eens goed nadenken over onze 
mobiliteitsgewoontes. En onze 
buren ook. Op een morgen in 
de tuin vroegen mijn buren 
of ik genezen was. Ze hadden 
mijn auto een week niet zien 
bougeren eh ! Je moet niet vra-
gen hoe zeer wij aan onze auto 
verknocht zijn !’

Op 2/12 organiseren Bral en 
Ieb een afsluitmoment met de 
ministers Smet en Huytebrouck. 
Meer info op 02/217.56.33 of 
ben@bralvzw.be.

http://www.bralvzw.be
www.klimaatcoalitie.be
www.statengeneraalvanbrussel.be
www.statengeneraalvanbrussel.be
mailto:ben@bralvzw.be

