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Rellen
De jammerlijke gebeurtenissen 
in de Maritiemwijk zijn helaas 
niet de eerste van dien aard. 
Vijftien jaar geleden zocht het 
gewest al naar een antwoord op 
de problemen. Een deel van dat 
antwoord waren de wijkcontrac-
ten. Direct ook het paradepaardje 
van de regering. Ze mikten op de 
geïntegreerde ontwikkeling van 
de buurten in moeilijkheden. 

Nu weten we al lang dat 
wijkcontracten het woonkader 
wel verbeteren met opgeknapte 
woningen en heraangelegde 
straten, maar onze buurten wor-
den er echt niet mee integraal 
ontwikkeld. Dat kan ook niet. 
Onderzoekers weten al langer dat 
lokale projecten weinig kunnen 
doen tegen sociale uitsluiting.

En toch kan stadsvernieuwing 
meer doen om buurtbewoners 
betere kansen te geven: inves-
teren in scholen, jongeren aan 
werk helpen, openbaar vervoer 
verbeteren naar tewerkstellings-
polen… Een oefening: naast de 
Maritiemwijk ligt de gigantische 
site van Thurn & Taxis. Al jaren 
ijvert Bral er samen met de 
wijkcomités voor dat de ontwik-
keling van T&T ook ten goede 
komt van de huidige bevolking, 
in de vorm van publieke ruimte, 
huisvesting, goede tramverbin-
dingen én werk... Het Gewest en 
de gemeenten hebben hier dus 
een belangrijk wapen in handen 
tegen de verdere dualisering. 

Sarah Hollander

Voorzitter Bral vzw 

Meer over t&t op p. 4  vervolg pagina 2

f e d e r a t i e  v o o r  a c t i e v e  b X l a a r s

Brussel ontdekt  
haar noordelijke kolonie

Geprangd tussen het Koninklijk Paleis, het 
kanaal en Vlaanderen was Neder-Over-
Heembeek (NoH)lang een vergeten uithoek 
van Brussel. Met maar 13 woningen per 
hectare kan je het gerust landelijk noemen. 
Dorp in de stad was een slogan die de lading 
dekte. Niet verwonderlijk dus dat Stad én 
Gewest er hun oog op lieten vallen toen ze 
hun huisvestingsplannen uitwerkten. Maar 
de tijd van plannen is gedaan. De concrete 
projecten komen in een strak tempo. OCMW 
& Stad Brussel vragen vergunningen aan. 
En vooral het project van het Gewest aan de 
Groenweg – 199 sociale woningen – doet 
stof opwaaien. Veel buurtbewoners zien met 
schrik het ‘dorpskarakter’ van Heembeek 

afbrokkelen. Is het mogelijk een dorp in de 
stad te verdichten zonder teloorgang van de 
levenskwaliteit en zonder volksopstand? De 
nieuwe Brusselse staatsecretaris voor Huis-
vesting en de nieuwe minister van Mobiliteit 
erven hier een pad in hun korf. Even een 
terugblik.

blik achterom
Terwijl de vorige gewestregering en de Stad 
Brussel begerig kijken naar al die open 
bouwblokken en groene ruimten in NoH 
‘vergeten’ ze één ding: overleggen. Onder 
druk van wijkbewoners, Bral en Inter-
Environnement Bruxelles, bestellen de Stad 
en het OCMW een globaal sociologisch en 

Stad en Gewest willen bouwen in Neder-Over-Heembeek. Veel. En snel. Dit 
wordt een testcase voor de nieuwe staatssecretaris van Huisvesting en voor 
onze mobiliteitsverantwoordelijken.

zeker wonen
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stedenbouwkundig plan om één en ander in 
goede banen te leiden. Die studie wijst op de 
nood aan verdichting van de dorpskern. Ver-
koop van woningen in grote wooncomplexen 
aan de rand zou volgens de studie het kapitaal 
opleveren om de vele loslopende perceeltjes 
in de kern mee op te kopen. Zo zou de sociale 
huisvesting verspreid kunnen worden in plaats 
van geconcentreerd. De auteurs van de studie 
zien ook plaats voor één bijkomende basis-
school en twee nieuwe crèches. 

kraak de tuin van de buren
Met de studie in de hand werken Stad en 
OCMW verder aan hun bouwplannen. De 200 
en 79 woningen op de sites De Bruyn Noord 
en West zijn eerder al de overlegcommissie 
gepasseerd. Zonet volgden 65 woningen en 
een crèche op de Bruyn Oost. 

De angst van Nos Pilifs dat de meeste 
kinderen en jongeren de terreinen van de 
boerderij/sociale werkplaats als speel- annex 
hangterrein zullen gebruiken, is gegrond. Ook 
wij zien geen garanties voor een aantrekke-
lijke aanleg van de ruimte tussen de gebou-
wen. Integendeel, een belangrijk deel er van 
wordt gewoon parking. De mensen van Nos 
Pilifs vrezen terecht dat ze de stormloop op 
hun terrein niet gaan aankunnen en hun terrein 
’s avonds op slot moeten doen. Hierbij merken 
ze fijntjes op dat het OCMW zelf hekken en 
camera’s voorziet rond haar gebouwen.

Hopelijk valt hier een mouw aan te pas-
sen. Een kleine bijsturing en het gazonnetje 

tussen de blokken wordt een speelterrein dat 
kindjes en jongeren kan opvangen. Misschien 
kan Nos Pilifs dat terrein zelfs beheren, als 
extensie van haar kinderboerderij.

Veel logischer dan de bouwprojecten op 
volkstuintjes en ander groen, zijn de projecten 
om de talrijke gaten in het dorpsweefsel op te 
vullen. Zo plant het OCMW een complex van 
45 woningen aan de Zavelenput en nog eens 
17 op een ander leeg terrein in het centrum.

bouw sociaal & sociaal
Aan de kant van het Gewest liggen de zaken 
lastiger. De vorige staatssecretaris had teveel 
haast om in te gaan op de voorstellen van de 
studie. Sociale woningen verspreiden over 
NoH in plaats van ze te concentreren aan de 
Groenweg, zou haar gewestelijk huisvestings-
plan maar vertragen. Kort na de verkiezingen 
blijkt zwart op wit tot welke problemen dat 
leidt. De Sfar, een dochteronderneming van 
de gewestelijke investeringsmaatschappij, 
vraagt een vergunning voor 199 louter soci-
ale woningen. Hoewel dichtheid op zich een 
goede zaak is, is het gebrek aan gemengdheid 
schrijnend. Om nog te zwijgen van het feit dat 
er geen enkele aandacht is voor de ecologische 
waarde van het gebied.

denk voor je bouwt
Maar wat denkt de nieuwe regering van dit 
soort behoorlijk wilde operaties? We leggen er 
even het regeerakkoord naast. Enerzijds staat 
er dat de huidige projecten verder lopen en dat 

er zelfs nog nieuwe bij-
komen. Anderzijds merk 
je in het akkoord ook 
een duidelijke nieuwe 
belangstelling voor de 
strijd tegen leegstand. 
En een nieuwe voor-
zichtigheid om gronden 
niet zomaar vol te bou-
wen: ‘Daarom moeten 
alle verstedelijkingspro-
jecten op vrijliggende 
grond bestemd worden 
voor functies waarvoor 
elders in de stad geen 
ruimte is en waarvoor 
vraag bestaat waaraan 
niet kan worden vol-
daan door renovatie van 
bestaande gebouwen.’ 
Geruststellend.

testcase
Voor de nieuwe staatse-
cretaris van Huisvesting 
wordt dit project dus 
een testcase. Laat hij dit 

soort operaties oogluikend verder stormen, 
zonder vragen over de leefbaarheid van de 
wijk? Of grijpt hij in en legt hij de aanvraag 
even in de koelkast? Dat zou tijd geven om 
nog een stuk groene lint te redden en om de 
sociale woningen beter te verspreiden. Dat 
is allebei technisch mogelijk. En natuur-
lijk om grondig te overleggen met Stad en 
bewoners.

omwenteling
Een simpele optelsom leert dat er de komende 
jaren dus 605 woningen bij komen. Plus nog 
wat privéprojecten & andere plannen en het 
is duidelijk dat NoH voor een demografische 
omwenteling staat. Wat naast een goede plan-
ning ook de wil vereist te investeren in de 
nodige extra collectieve voorzieningen. De 
bewoners vragen om plannen voor nieuwe 
speelterreinen, een nieuwe school, een 
antenne van het gemeentehuis en nog meer 
van dat soort kwaliteit.

mobil iteit
Bovendien worden zulke perifere bouwpro-
jecten autogenerend of zelfs sociale getto’s 
aan de rand van de stad als ook de ontsluiting 
met het openbaar vervoer niet verbetert. 
NoH is nauwelijks te bereiken. Herinner je 
de volksopstand bij het schrappen van een 
pak rechtstreekse bussen naar het Brusselse 
stadscentrum.

De al geciteerde globale sociologische en 
stedenbouwkundige studie stelt dat de bevol-
kingsaangroei zo’n betere ontsluiting betaal-
baar zou maken. Heel concreet wil ze van bus 
53 een nieuwe sterke lijn maken. Die zou vol-
gens hen in eigen bedding moeten lopen door 
een autoluwe Versailles- en De Bruynlaan, de 
‘ruggengraat van Heembeek’.
De bevoegde schepen toog aan het werk en 
ging een pint drinken met de forces vives van 
Heembeek.

metro?
Het resultaat is het ‘memorandum over de 
mobiliteit in NOH’. De pers haalde er enkel 
uit dat de bevoegde schepen ‘een metro wil’. 
Gelukkig graaft het document in kwestie 
dieper en geeft het heel concrete oplossingen 
op korte, middellange en lange termijn. Te 
beginnen bij het opvoeren van de frequentie 
van bus 47 naar het centrum en het verhogen 
van de capaciteit van tram 3 tot het voorzien 
van een spoorverbinding. Aangezien het idee 
van de metro niet meer is dan het vragen van 
een annex bij een nog te bestellen studie voor 
een metrolijn naar Schaarbeek, zetten wij 
alles in op ‘de aanleg van een Tramlijn langs 
de Oorlogskruisenlaan of de Versaillelaan’. 
Doen!

vervolg van pagina 1

De buurt roert zich.
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Een vergunning voor Thurn & Taxis ! 

Een advies is echter maar een advies. Eerst 
moest de gemachtigde ambtenaar van het 
Gewest er zijn licht op werpen en dan moet 
ook nog het voltallige schepencollege van 
de Stad er zich over uitspreken. Dat laatste 
gebeurde op 24 september. 

wat zei ’t  gewest?
De gemachtigde ambtenaar volgt grosso 
modo het advies van de overlegcommis-
sie maar is eigenlijk nog strenger voor de 
oorspronkelijke vergunningsaanvraag. De 
cluster woningen bij de Bockstaelbrug blijft 
dus geschrapt. Deze stonden er sowieso 
een beetje verloren bij en creëerden een 
wat verloren stuk park. De leden van de 
overlegcommissie schrapten ook de twee 
kantoortorens aan de Havenlaan. Een advies 
dat het Gewest volgde.

Nieuw is echter dat ook de kantoren ach-
ter die torens het moeten ontgelden (D2). 
En ook de woontoren van 37 verdiepingen 
(D5.3) verdwijnt. Aanvankelijk moest die het 
gewoon met 15 verdiepingen naar beneden. 
Het (kantoor)gebouw naast het Maritiem-
station mag 1 verdieping meer behouden 
dan wat de overlegcommissie voorstelde, 
maar zou wel op de hoogte van het station 
te blijven.

De restauratie en herinrichting van het 
Maritiemstation moet zo worden bijgestuurd 
dat de ruimtelijke kwaliteiten meer tot hun 
recht komen en er maximaal geprofiteerd 
wordt van de natuurlijke lichtinval. Ook 
hiervoor moet er weer vanalles sneuvelen. 
Daarnaast dient de Vis-/Oliekaai met zijn  art-
nouveau-structuur bewaard te blijven. 

Samengevat zette de gemachtigde ambte-
naar hiermee de poort open voor een vergun-
ning van 218.327 m² waarvan 87.928 m² 
woningen (843 in aantal), 58.449 m2 handels-
ruimte (waaronder een overdekte markt in het 

Maritiemstation), 22.907 m² ‘voorzieningen’ 
(met daarbij onder meer het Polarismuseum), 
14.792 m² productie- en logistieke activiteiten 
en 34.251 m² kantoren. 

en ’t  stad?
Na veel treuzelen, besloot de Stad om de 
gemachtigde ambtenaar te volgen, mits enkele 
– gunstige – aanpassingen. De belangrijkste: 
al in de eerste fase van de planning wordt er 
werk gemaakt van het gedeelte park aan de 
noordkant van de site. Terwijl er eerst werd 
voorgesteld om pas in de tweede fase te 
beginnen met een stuk park aan het Maritiem-
station. Dit stuk blijft gepland in de tweede 
fase, maar wordt nu dus voorafgegaan door 
de realisatie van zijn noorderbuur. Binnen 
afzienbare tijd kunnen we waarschijnlijk via 
de Bockstaelbrug of het Laekenveldplein 
afdalen naar het eerste stuk van wat “een park 
van regionale orde” moet worden. 

Het tweede verschil is dat de stedenbouw-
kundige lasten gebruikt moeten worden voor 
publieke voorzieningen en dus niet voor het 
park. Eigenlijk is dit logisch, want een park 
is ook een cadeau aan de eigenaars die er 
hun vastgoedwaarde mee kunnen omhoog 
krikken.

rustpunt
Na een lange strijd kunnen de omwonenden 
alvast even op adem komen: de site wordt 
niet volgebouwd - er is nog altijd sprake 
van een park van 10 ha - en ze zullen geen 
eeuwigheid moeten wachten vooraleer ze 
er van kunnen genieten. Veel vragen blijven 
echter open: Hoe zal de site ontsloten worden 
met het openbaar vervoer? Welke publieke 
voorzieningen komen er? Wat met de sociale 
gemengdheid van het woningpark? Wat zijn 
de plannen voor ‘de 6B’ (cruciaal voor de 
ontwikkeling van park)? Waar en hoe zal de 
site juist opengesteld worden? 

vervolg
Er is nog werk aan de winkel. Werk dat voor-
namelijk in het kader van het BBP voor de hele 
zone dient te gebeuren. Want de huidige vergun-
ning gaat nog altijd maar om een (weliswaar 
groot) deel van de site: ‘de 6A’. De Stad gaat dat 
langverwachte BBP overigens niet zelf opma-
ken maar is naarstig op zoek naar een geschikt 
studiebureau. Ondertussen zijn de eigenaars hun 
vergunning aan het herschrijven aan de hand 
van de opmerkingen van de Stad en het Gewest. 
De effectieve toekenning van die herwerkte 
vergunning is normaliter een formaliteit.

Of toch zo goed als. In onze Alert van 
juni konden jullie al lezen dat de over-
legcommissie van de Stad Brussel het 
licht op groen zette voor wat we een 
‘gehalveerde vergunning’ noemden. 
Met andere woorden: de eigenaars 
zouden bijna de helft van hun ambities 
– tijdelijk! – moeten opbergen. Extra 
ontwikkelingen moesten wachten 
totdat de Stad klaar was met een Bij-
zonder Bestemmingsplan (BBP) voor 
heel de zone. 

bilc ?

zone 6B

zone 6A

-3 verdiepingen

woontoren verdwijnt

gebouw  

valt lw
eg

gebouwen  

vallenlweg
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NMBS valt Molenbeekvallei binnen

De NMBS neemt geen risico’s meer. 
Het aantal ongevallen ter hoogte van 
overwegen moet naar beneden. De 
strategie: het aantal overwegen dras-
tisch inperken. In Jette, Ganshoren en 
Sint-Agatha-Berchem worden er liefst 
zes geschrapt. Van die zes overwegen 
worden er wel vier vervangen door een 
brug of een tunnel.

natuurgebied? oeps!
Het is onbegrijpelijk dat NMBS over het 
hoofd heeft gezien dat de tunnel aan de Van-
dervekenstraat (Jette) uitkomt in wat nu een 
bos is. En vooral: deze tunnel zou moeten 
aansluiten op een (nog aan te leggen) weg 
die fijntjes door een mooie ruigte vol planten 
en insecten zal lopen. Dat bos en die ruigte 
maken deel uit van het Natura 2000-gebied  
de ‘Moerassen van Jette en Ganshoren’ én 
in het Gewestelijk Bestemmingsplan (GBP) 
zijn ze gedeeltelijk ingekleurd als ‘gebied van 
hoog biologische waarde’. Een weg – eentje 
waar overigens ook auto’s over zouden rollen 
– is niet gewenst. Een andere overweg (aan 
de Kleine Sint-Annastraat) wordt dan weer 
opgeheven, met als gevolg dat een lusvormig 
fiets- en wandeltraject wordt doorgeknipt. 
Ons advies: die overweg gewoon openlaten. 

Of graaf een klein tunneltje, zodat stappers en 
trappers nog kunnen passeren.

Jette aan zet
Onze vrienden van Natuurpunt en CEBO 
(Commission de l’Environnement de Bruxel-
les-Ouest) zijn bezorgd en bieden de NMBS 

alternatieve plannen aan. Hopelijk volgt de 
overlegcommissie van Jette nog. Wanneer je 
dit leest, namen zij mogelijk al een beslis-
sing. Check onze website voor een update 
en pik ineens het bezwaarschrift mee van 
Natuurpunt mee, dat Bral vzw ten volle 
ondersteunt.

nieuws van het front

Ook de familie gans moet wijken. © Bral

Extra! Extra! Lees de nieuwe Bral-brochure : 
“Ook jij maakt de stad !”

Bral geeft een gezicht aan de Brusselaars 
die zich verenigen in comités om zich op 
die manier zo efficiënt mogelijk in te zetten 
voor de stad. Dit doen we aan de hand van 
een nieuwe tweetalige Bral-brochure. De 
brochure bevat heel wat praktische informatie 
voor Brusselaars die zich willen engageren 
en misschien plannen hebben om een buurt- 
of bewonerscomité op te richten. Maar de 
kleurrijke brochure is evengoed bedoeld voor 
mensen die met vragen zitten over hoe ze hun 
bestaande comité nieuw leven kunnen inbla-
zen. De brochure telt 10 interviews met 10 
comités en heeft een overzichtelijke lay-out. 

Elk interview wordt doorspekt met telkens 
3 geïllustreerde actiemiddelen en 3 tips 
om Brussel beter te maken. De wijkcomités 
zijn dikbezaaid in Brussel, maar we moesten 
natuurlijk een (weldoordachte) keuze maken. 
Bij de ‘geselecteerden’: Comité Alhambra, 
Comité Vies Brussel, Comité Zuidwijk, 
Comité Dupré & Co, Platform LaarbeekboOs, 
en nog vijf anderen. Interesse in een papieren 
versie van de brochure “Ook jij maakt de 
stad!”? Contacteer Joost Vandenbroele via 
joost@bralvzw.be. De brochures zijn beschik-
baar vanaf 22 oktober. 

mailto:joost@bralvzw.be
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nieuws van het front

Brals vergelijkende studie op het Brouckèreplein.  © Bral

Bral verstoort 
de rust

jij ook een duurzame wijk dit jaar? 

red het klimaat:  
reis naar Kopenhagen
te ver? betogen in Brussel dan

Er resten ons nog enkele warme herfstdagen 
voor de cruciale klimaattop in Kopenhagen. 
Daar zullen onze politieke leiders onderhan-
delen over een vervolg op het historische 
Kyoto-akkoord. Op 12 december, aan de 
vooravond van de top, is er een internatio-
nale betoging in de Deense hoofdstad. De 
Klimaatcoalitie – een samenwerking van 
milieuorganisaties (waaronder Bral), vak-
bonden, jeugdbewegingen, noord-zuid-ngo’s 
en de Gezinsbond – legt voor de gelegenheid 
een trein in. Een delegatie van 1.000 Europese 
vertegenwoordigers, onder wie ongeveer 250 
Belgen, kan mee. Ook jij kan er bij zijn. Snel 

inschrijven is de boodschap. Meer info op 
www.klimaatcoalitie.be.

Wie Kopenhagen te ver vindt, kan op 
zaterdag 5 december ook manifesteren in 
Brussel. De bedoeling is om meer dan 10.000 
mensen bijeen te brengen om aan te tonen 
dat de opwarming van de aarde wel degelijk 
een probleem is voor de meerderheid van de 
bevolking 

Als ook dat niet lukt, kan je nog altijd surfen 
naar diezelfde website en de Oproep voor 
Kopenhagen ondertekenen in het rode vakje 
rechts bovenaan. Minimum minimorum als 
het ware.

De autoloze zondag was dit jaar weer tof. 
Maar wat met de 364 andere dagen van 
het jaar? Een 7e Autoloze Zondag kan niet 
verhelen dat het autoverkeer blijft groeien 
in ons gewest. Bral wil erop wijzen dat 
het sensibiliserend effect van de autoloze 
zondag aan het verdwijnen is. Daarom 
organiseerden we een ‘vergelijkende studie’ 
op de Anspachlaan. Met dank aan onze uit 
de kluiten gewassen geluidsinstallatie kon-
den de passanten toch nog genieten van de 
doordeweekse autochaos, i.e. rookpluimen 
en geluiden die de ambiance van een och-
tendspits symboliseerden. Onze boodschap: 
Parijs, Amsterdam en Londen slagen erin om 
het autoverkeer structureel te verminderen. 
Waarom Brussel niet? En de voorbijganger 
kuchte tevreden.

Voor de tweede keer organiseert Leefmilieu 
Brussel, bijgestaan door een handvol studie-
bureaus, de projectoproep Duurzame Wijken. 
Bewoners, verenigingen of gewoon ‘gebrui-
kers’ van een wijk kunnen zich kandidaat 
stellen. Bedoeling is dat ze zich engageren om 
van hun dagelijkse omgeving een duurzame 
omgeving te maken. 
De laureaten krijgen een jaar lang begeleiding 
van een animator om initiatieven te lanceren 
in hun wijk. Dit kan gaan van een aankoop-
groep voor bio-producten tot een collectief 
composteringsproject. Bovendien krijgen 
ze een bedrag van maximum 12.500 euro 
om een project van algemeen belang op te 
zetten: meer groen brengen in de straten, een 
ontmoetingsplek creëren... De acties van de 
laureaten verschijnen in een driemaandelijks 
krantje en op een website.
Naast wat geld en begeleiding krijgen de deel-
nemers ook de mogelijkheid om deel te nemen 
aan allerhande activiteiten, gaande van een 

lezing over regenwateropvang tot een wande-
ling langs de groene plekjes in Brussel.
Je hebt tot 30 oktober de tijd om je kandida-
tuur in te dienen. Inlichtingen vind je op www.
leefmilieubrussel.be/duurzamewijken via 
duurzamewijken@ibgebim.be of op 02 775 
78 18. In de Alert van juni (nr. 352) kijken de 
laureaten van 2008 terug op hun ervaringen 
met de projectoproep. Je vindt Alert digitaal 
ook terug op www.bralvzw.be/documentatie/
alert

www.leefmilieubrussel.be/duurzamewijken
www.leefmilieubrussel.be/duurzamewijken
mailto:duurzamewijken@ibgebim.be
www.bralvzw.be/documentatie/alert
www.bralvzw.be/documentatie/alert
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Het herfstmenu

Wandelen met Bral 
De Dag van de Architectuur: 
om 10u gidsen we je rond op 
Thurn & Taxis, om 14u is 
de Heizel aan de beurt 
www.dagvandearchitectuur.be

  
Je buren optrommelen

Wees helemaal en vogue:  
volg en maak van je wijk  
een duurzaam exemplaar 
www.leefmilieubrussel.be/
duurzamewijken

Manifesteren
Op 5 december trekt de 
klimaatcoalitie door Bxl.  
Be there! 
www.klimaatcoalitie.be

Brusselaars geven zuurstof  
aan hun buurt De week van vervoering versie 2009

Way Watchers In Anderlecht kon je 
de Fietsersbond en haar Way Watchers 
tegen het lijf lopen. Way Watchers 
zijn fietsers die regelmatig hetzelfde 
traject afleggen en melden wanneer 
de fietsstrook gevaarlijke barsten vertoont, als sluikstort wordt 
gebruikt of andere gebreken vertoont. Hun bedoeling is ook om 
zoveel mogelijk extra Way Watchers te recruteren.

12 burgerinitiatieven hebben tijdens de Week van Ver-
voering een andere mobiliteit in hun buurt gepromoot. 
Daarmee gaven ze gevolg aan de projectoproep “Geef 
zuurstof aan je buurt/ Mon quartier respire” georgani-
seerd door de Brusselse Bral en haar zustervereniging 
Inter-Environnement Bruxelles (IEB). Een selectie.

8m² Dat is de ruimte die een parkeerplaats inneemt in de stad. 
Het collectief 8m² vindt dat je met die ruimte andere dingen kan 
doen. Zeker in een stad waar ruimte schaars is. Bij wijze van 
statement bezette het collectief daarom enkele parkeerplaatsen 
met ‘mobiele moestuinen’. Je kon ze tijdens de autoloze zondag 
bewonderen aan de Parvis in Sint-Gillis.

Jette De bewoners van de Dupré-
straat & omgeving willen hun straat 
heroveren op de automobilisten en 
hun vaak te zware voet. Het middel: 
tegeltuintjes aan weerskanten van 
de straat. Tijdens een ‘gieter-apéro’ 
gaven de kinderen water aan de tere 
plantjes terwijl de inwoners genoten 
van iets straffers. Een luidruchtige 
fiets- en kruiwagenparade zette hun 
roep voor trager verkeer nog eens in 
de verf.

Brabantstraat

De Brabantstraat is één van de drukste 
winkelstraten van Brussel. De Fiet-
sersbond Brussel Noord-Oost pakte 
de koe bij de horens en organiseerde 
er een fietstaxi. Het multiculturele 
publiek ontdekte er alvast de voor-
delen van de fiets. De politie van 
Schaarbeek maakte de straat voor de 
gelegenheid autoluw. 

Sint-Lambrechts-Woluwe

Een (voor)tuin is geen parking! Wolu-Inter-Quartiers (WIQ) - 
de koepel van plaatselijke wijkcomités – riep op tot meer respect 
voor voortuinen. Nog al te vaak worden ze gebruikt als parkings, 
waardoor er groen uit het straatbeeld verdwijnt. Zo ook op de 
Jonnartlaan. Als protest legden de mensen van WIQ er dan maar 
enkele nieuwe aan.

anders mobiel
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http://www.bralvzw.be
www.dagvandearchitectuur.be
www.leefmilieubrussel.be/duurzamewijken
www.leefmilieubrussel.be/duurzamewijken
www.klimaatcoalitie.be

