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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

Een tram op de Dansaertstraat, één van de 
nieuwe lijnen voorgesteld door cityvision.

Cityvision : meer voor minder

De afgelopen jaren sleutelde de Brusselse 
vervoersmaatschappij MIVB hard aan haar 
netwerk. Rechtstreekse lijnen werden door-
geknipt met de bedoeling bussen en trams 
‘op tijd’ te laten rijden. Dat was op de lange 
lijnen haast onmogelijk door de vertragingen 
die er zich vaak opstapelden. Het antwoord 
van de MIVB is echter een onwaarschijnlijke 
toename van het aantal overstappen. Zelfs 
op relatief korte afstanden. Dat leidt tot een 
groot comfort- en tijdverlies. Komt daar 
nog bij dat de beoogde verbetering van de 
regelmaat en commerciële snelheid niet zijn 

gerealiseerd. Met andere woorden: sinds de 
MIVB haar netwerk heeft vernieuwd, zijn we 
met zijn allen langer onderweg.

metro = een dure,  
halfslachtige oplossing
De hervormingen kaderen in wat de MIVB 
de “metrovisie” noemt. Een gelaagd netwerk 
van hoofdlijnen (metro), aanvoerlijnen en 
lokale lijnen (tram en bus). De MIVB wil 
vanuit deze filosofie dan ook het metronet 
verder uitbouwen. Een uitbreiding richting 
Schaarbeek ligt alvast op de tekentafel.

Mobiliteitsexperts en milieubewegingen hebben ambitieuze plannen voor 
ons openbaar vervoer. Betaalbare plannen bovendien. Baseline: vlottere en 
rechtstreekse verbindingen. Naam: Cityvision.

keikoppen

Kerstmis ten spijt is er nog geen 
vrede op aarde voor alle daklozen 
van goede wil. De conflicten 
laaien overal op. Het OCMW 
van Stad Brussel bereikt geen 
akkoord met Jeroen-met-de-
voet-in-beton en zet hem dan 
maar uit z’n woning. Keikoppen 
onder elkaar allicht.

De gemeente Etterbeek stuurt 
dertien mensen uit een groot, 
leeg herenhuis en biedt hen in 
ruil een veel te klein appartement 
aan. Volgens de burgemeester 
was het huis niet veilig. Dat is 
mogelijk, maar meer overleg 
met de bezetters was wenselijk 
geweest. 

De Stichting Winterhuis wil 
twaalf kerststalletjes bezetten om 
het aantal sociale woningen dat er 
in 2008 bijgekomen is – precies 
twaalf, echt waar – symbolisch 
te verdubbelen. Een forse poli-
tiemacht hield hun actie echter 
tegen.

Waarom heeft onze overheid 
het toch nog zo moeilijk met deze 
initiatieven ? Waarom zouden we 
niet een deel van de duizenden 
lege panden in deze stad open-
stellen eventueel in afwachting 
van hun renovatie, om mensen 
van de straat te houden ? Het 
wordt hoog tijd dat de Brusselse 
regering deze vorm van tijdelijk 
gebruik omkadert en uit de ille-
galiteit haalt. Want dit is wat ze in 
haar regeerakkoord belooft.

Sarah Hollander

Voorzitter Bral vzw 

anders mobiel
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Forse investeringen in het openbaar vervoer 
vinden wij natuurlijk dik ok. Maar is in deze 
het sop de kool wel waard ? Een handvol 
wijken wordt er beter door bediend maar het 
overgrote deel van de Brusselaars – zij die niét 
bij een metrostation wonen – blijft veroor-
deeld tot overstappen, wachten en tijdverlies. 
We stellen dan ook een alternatief voor.

Cityvision wil de belangrijkste bestemmin-
gen van de stad rechtstreeks en vlot bereikbaar 
maken voor álle Brusselaars. Dit kan enkel 
kan door een radicale herziening van het net. 
Wat natuurlijk ook geld kost: 611 miljoen 
euro meer bepaald. Niet zo veel, alleen al 
wanneer je weet dat men hiermee nog geen 6 
km metro kan aanleggen. 

We vinden dat de Brusselse regering en de 
MIVB het geweer van schouder moet ver-
anderen. Het kan. Zeker wanneer we in het 
regeerakkoord lezen dat ze “het aantal over-
stappen willen verminderen en de bediening 
van de wijken verbeteren”.

leve de metro (l ight !) 
De MIVB brengt de mensen vaak op plaatsen 
waar dat ze niet moeten zijn maar wel moeten 
overstappen: Simonis, Beekkant, Montgo-
mery, Weststation,… Cityvision wil echter 
de belangrijkste bestemmingen van de stad 
via het metro- en tramnetwerk rechtstreeks 
verbinden met alle uithoeken van het gewest. 
Doordat de voornaamste investeringen boven-
gronds gebeuren, is Cityvision bovendien veel 
goedkoper. Tegelijkertijd wil ze bestaande 
ondergrondse infrastructuur optimaler inzet-
ten door haar toegankelijk te maken voor 
rechtstreekse verbindingen komende uit 
alle hoeken van het Brussels Gewest. Dit is 
mogelijk door een nieuw type voertuig te 
introduceren: de light metro zoals we die 

kennen uit steden als Amsterdam, Rotterdam 
of Frankfurt.
Een light metro rijdt van de trambedding 
gewoon de metrokoker in. Dat is technisch 
perfect mogelijk omdat tram en metro in Brus-
sel dezelfde wielbasis hebben. Onze trams 
bewijzen het al op de Noord-Zuid-as. 

24 l i jnen

Met Cityvision zouden liefst 24 lijnen de 
belangrijkste polen van de stad rechtstreeks 
aandoen. Niet enkel de hoog- en de laagstad 
in het centrum zouden zo makkelijker ontslo-
ten worden. Ook de grote stations (inclusief 
Schuman en Luxemburg) en de belangrijke 
collectieve voorzieningen zoals het UZ Brus-
sel krijgen meer aandacht. Ook belangrijk: de 
strategische gebieden van de toekomst, zoals 
Thurn & Taxis, zijn al in het plan geïntegreerd. 
Enkele nieuwe tramlijnen in het centrum 
maken het geheel af. Over fijnmazigheid 
gesproken ! 
In totaal stelt Cityvision 24 nieuwe recht-
streekse comfortabele verbindingen voor. Je 
vindt alle voorstellen in de volledige tekst 
op onze website (www.bralvzw.be, onder 
‘mobiliteit’)

5 minuten polit ieke moed
Cityvision is niet te nemen of te laten, maar 
wil het debat heropenen over de organisatie 
van het openbaar stadsvervoer. Er is wel 
één belangrijke voorwaarde om te slagen: 
politieke moed. Moed om de auto een stapje 
terug te doen zetten en plaats te ruimen voor 
het openbaar vervoer. 

Een kleine delegatie – de auteurs, Bral, IEB 
en het ACV – stelde het plan alvast voor aan 
de bevoegde minister en staatssecretaris. We 
wachten nog in spanning op hun reactie. 

We stellen Cityvision binnenkort voor in 
het Brussels parlement, in de gewestelijke 
mobiliteitscommissie en natuurlijk in de 
catacomben van de politieke fracties. Op 
eenvoudige vraag stopt de roadshow ook in 
uw plaatselijke parochiezaal !

Overtuigd door Cityvision? Maak je dan 
lid van de Facebookgroep ‘STIB-MIVB 
Je soutiens / Ik steun / I support City-
vision!’.

Cityvision is een denkoefening van drie specialisten: Luc 

Lebrun, mobiliteitsexpert, Vincent Carton, burgerlijk ingeni-

eur en stedenbouwkundige, en Michel Hubert, doctor in de 

sociologie en hoogleraar aan Saint-Louis. Cityvision wordt 

gesteund door het  platform SMoB (Sustainable Mobility in 

Brussels), een samenwerkingsverband van volgende milieu-, 

mobiliteits- en bewonersverenigingen: Association des comités 

de quartiers ucclois (Acqu), Atelier de recherche et d’action 

urbaines (ARAU), BRAL, Comité de défense des habitants 

de Bruxelles-centre, Comité de défense de l’Altitude Cent 

(CODA), Comité Longchamps-Messidor, Fietsersbond, 

Friends of the Earth Belgium, Gracq, Inter-environnement 

Bruxelles (IEB), Ligue des familles, NoMo-Autrement 

mobile, TreinTramBus, Wolu-interquartiers, 4X4 Info. Ook 

het regionaal comité van de CSC, Disturb, Gezinsbond en 

ACW Brussel steunen de oriëntaties van het document. 
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De cijfers
>  De gemiddelde verplaatsingsafstand in 

Brussel is 4,5 km. In 72% van de geval-
len moet de reiziger minimum één keer 
over te stappen.

>  Veertig jaar geleden werd de metro aan-
gelegd. Vandaag bedient ze maar 20% 
van de bevolking.

>  De gemiddelde verplaatsingssnelheid 
met het openbaar vervoer in Brussel van 
deur tot deur bedraagt 9 km/u.

>  Momenteel moet er 59% van de ver-
plaatsingen overgestapt worden. Cityvi-
sion kan dit terug brengen tot 11%.

>  Cityvision stelt een tijdswinst voor van 
gemiddeld 20 à 25% op alle verbindingen. 
Op sommige zelfs 50%.

5 concrete ingrepen
1   Ter hoogte van Simonis het tracé van 

tram 19 koppelen aan metrolijn 2, 
waardoor je een aardige rechtstreekse 
verbinding tussen Sint-Agatha-Berchem 
en de ringlijn tot stand brengt. 

2   Ter hoogte van Montgomery tram 44 
en metrolijn 1 linken, waardoor je een 
rechtstreekse verbinding krijgt tussen 
Tervuren en het stadscentrum. Dit zou 
Tervuren op een half uur van het cen-
trum brengen! 

3   De geplande vertramming van bus 
71 doortrekken tot in het stadscentrum. 
Op die manier creëer je een mooie, 
nieuwe bovengrondse verbinding tus-
sen Flagey, de hoogstad, het centrum 
en het kanaal.

4   Een nieuwe tramlijn aanleggen die het 
Rogierplein verbindt met de tramlijnen 
op de as Koning-Regentschapsstraat. 
Deze as ligt er momenteel wat verweesd 
bij tussen de hoog- en laagstad.

5   De lijnen uit Schaarbeek en Vorst die nu 
afgesneden zijn van het centrum terug 
door de Noord-Zuidas laten rijden. 
Beide gemeenten zijn er qua bediening 
sterk op achteruit gegaan na de jongste 
herstructurering.

de 24 rechtstreekse & comfortabele 
verbindingen zoals voorgesteld door cityvision



Op de Financiëntoren na, die buiten de peri-
meter van het Gebied van Gewestelijk Belang 
(GGB) n°11 RAC werd geduwd en dus een 
andere timing volgde, zijn alle gebouwen vol-
ledig ontmanteld en lijkt er al enkele maanden 
geen beweging meer op de site. De interventie 
van enkele kunstenaars niet meegerekend… 
Maar niets is minder waar. Alles wordt van-
daag in stelling gebracht voor een grondige 
hertekening én renovatie van de site. 

Toen in oktober 2008 de privé-eigenaar van 
de hele RAC-site besliste om de beschermde 
Péchèretuin even opzij te schuiven om plaats 
te ruimen voor de bouwkranen die er zit-
ten aan te komen, bleek hoe gevoelig de 
publieke opinie blijft voor de ontwikkeling 
van dit belangrijk stuk stadsweefsel. Een 
verwonderde schepen, enkele parlementaire 
vragen en furieuze persberichten van patrimo-
niumliefhebbers later, weten we dat dit maar 
een tijdelijke ingreep zou zijn. Al blijft het 
natuurlijk wachten tot de tuin in al zijn glorie 
weer op het RAC zal prijken. 

schot in de zaak
Het voorval toonde ook hoe er de laatste tijd 
niet goed gecommuniceerd wordt over de 
RAC-plannen en hoe slecht de Brusselaars 
geïnformeerd zijn. Desinformatie loert om 
de hoek. Want er zijn veel plannen. De goed-
keuring van het Richtschema Kruidtuin, dat 
een concreet maar enkel richtinggevend kader 
schept voor de ontwikkeling het RAC, dateert 
al van 2006. Er is een regeringsbesluit dat de 
verdeling woningen/voorzieningen/kantoren 

duidelijk bepaalt en de eigenaar heeft zijn 
eerste vergunning op zak. 

Dat betekent dat hij vandaag al kan begin-
nen met de renovatie twee belangrijke gebou-
wen. In het Arcadengebouw, het langgerekte 
gebouw langs de tuin, komen voornamelijk 
kantoren (± 60.000 m²). Er is 6.000 m² voor-
zien voor een publieke invulling, maar een 
gebruiker is er nog altijd niet gevonden. Het 
Vesaliusgebouw, het hoekvormige gebouw 
in het verlengde van het Arcadengebouw, 
wordt voor de helft omgebouwd tot een 50-tal 
(luxe-)appartementen. De andere helft blijven 
kantoren. Architectenbureau van dienst is 
het Brusselse M. & JM Jaspers- J. Eyers & 
Partners en Arne Quinze werkt samen met 
zijn Studio mee als conceptueel architect. Hij 
bedacht onder meer een ‘cinematografische 
façade’ voor het Arcadengebouw. 

welk plan? 
Beide bureaus werkten ook mee aan mas-
terplan voor de RAC-site. Bij de overheid 
ligt dat globaal plan op de tafel, maar voor 
de bewoners blijft het voorlopig wachten 
op de openbaarmaking ervan: Welke zicht-
bare link tussen de beneden- en bovenstad? 
Waar komt de rest van de 35 % wettelijk 
verplichte woningen ? Welke waarborgen 
voor een evenwichtige functionele en sociale 
gemengdheid ? 

Ondertussen is de planningscel van de 
Stad Brussel druk bezig met de opstelling 
van het Bijzonder Bestemmingsplan (BBP) 
Pacheco, Dit plan detailleert – in theorie 

– het richtschema en bepaalt de precieze 
bestemming van de hele zone. De afwerking 
van de effectenstudie voor dat BBP wordt 
verwacht voor de eerste maanden van 2010. 
In die effectenstudie worden opties naar voren 
geschoven over wat er al dan niet aangewezen 
is voor de site. Op een publieke vergadering in 
juni stelde de Stad Brussel de vordering van 
die effectenstudie voor. De Stad liet duidelijk 
blijken dat ze vooruit wil, maar zelfs een 
samenvatting van die verschillende opties 
werden niet publiek opvraagbaar.

ring spelbreker van dienst
De vraag blijft vooral of en hoe het BBP en het 
masterplan van de eigenaar het Richtschema 
Kruidtuin zullen volgen. Wat de openbare 
ruimte rondom de site betreft, is er alvast 
weinig om naar uit te kijken. De overkapping 
van de Victoria Reginalaan en de herinrichting 
van de Kruidtuinlaan, toch één van de pijlers 
van het richtschema, dreigen in het water te 
vallen. Beliris zou op vraag van het Gewest in 
2009 een studie bestellen om de haalbaarheid 
van die overkapping te bestuderen, maar daar 
blijkt niets van in huis gekomen. Gezien de 
krappe budgettaire situatie van het Gewest is 
het maar de vraag of die studie – laat staan 
de werken – de komende jaren nog zullen 
plaatsvinden. Wij ontvangen alleszins geen 
positieve signalen. Die ingrepen zijn nochtans 
essentieel om de ruimtelijke en functionele 
wisselwerking tussen de Kruidtuin, de kleine 
ring, de Vijfhoek en Sint-Joost mogelijk te 
maken. Ook de grondige heraanleg van de 
Pachecolaan zal hier toe moeten bijdragen. 
Want de huidige heraanleg is niet op maat 
van wat er nog moet komen. Op de nieuwe 
bestemmingen en de precieze hertekening van 
de site, blijft het dus wachten.
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Brussel 1010 anno 2010

Hoog tijd om het Rijksadministratief Centrum (RAC), de Brusselse amb-
tenarenstad met postnummer 1010, nog even in de kijker te plaatsen. Want 
sinds de voltooiing van de vernieuwde Financiëntoren in 2008 lijkt het alsof 
het RAC alleen nog maar een grotere stadskanker is geworden.

zeker wonen

Een definitieve streep over de geplande heraanleg van dit kruispunt op de Kruidtuinlaan ? © MSA-Lion



Brussel sorteert bijzonder weinig huishou-
delijk afval. Terwijl Wallonië en Vlaanderen 
ongeveer 60 en 70 % selectief inzamelen, blijft 
de selectieve ophaling in Brussel al enkele 
jaren steken op 22 %. Brussel moet forse 
inspanningen doen om dat percentage op te 
drijven, want de EU verplicht ons om 50 % te 
halen tegen 2020.

de plannen
De regering verplicht de Brusselaars vanaf 
januari 2010 te sorteren. Daar kunnen we 
niet tegen zijn maar of dat ook iets uithaalt, 
hangt van de controles af. De staatssecretaris 
voor Openbare Netheid voorziet boetes van 
62,5 tot – in het ergste geval - 625 euro. Wie 
zal die zware bedragen moeten betalen? 
Op de eerste plaats natuurlijk de bevolking 
van de armere 19de eeuwse gordel. Dat zijn 
inderdaad de mensen die nu nog niet sorteren 
en die het moeilijkst te informeren zijn met 
infobrochures of websites. Zijn deze boetes 
werkelijk zo sociaal ?

Om echt effect te hebben, moet vooral de 
pakkans hoog zijn. Dat betekent dus zeer veel 
controle en dus veel controleurs. Met andere 
woorden: dit systeem riskeert de prijs van 

ons Brusselse afvalbeleid verder de hoogte 
in te jagen.

het alternatief
Het is mogelijk dat dit systeem voor een 
kleine verbetering zal zorgen, maar vol-
gens Bral moeten mag het belang van zo’n 
sorteerverplichting niet overschat worden. 
Wij verwachten meer van een significante 
verhoging van de prijs van de witte zak. 

En dit dan liefst gecombineerd met betere 
inzameling. Groente-, fruit- en tuinafval 
vormen een groter deel van de witte zak dan 
papier en karton. Volgens Leefmilieu Brussel 
30 % of meer. Waarom geen ophaling van dit 
organisch afval ? Ook een sterke toename 
van het aantal containerparken en glasbollen 
zou zorgen voor een forse stijging van onze 
sorteerresultaten.

Er gebeuren vreemde dingen op het verlaten 
terrein aan de Zeehondstraat – een steegje 
tussen de Vlaamsesteenweg en de Vismarkt. 
Onlangs verscheen er plots een vuilbak. En 
een bende ongeregeld stond er recentelijk 
nog kleibollen af te schieten met planten-
zaadjes erin. Om dan na 5 minuten weer te 
verdwijnen. 

Het ging om één van de ‘5 minuten acties’ 
die radical hope, de nom de plume van kun-
stenares Heike Langsdorf, er op gezette tijd 
organiseert. Naast een op zichzelf staande 
performance is het ook een manier om de 
aandacht te trekken op dit terrein én samen 
met the New ImagiNatives (NINs) – enkele 

buurtbewoners – na te denken over toekomst 
er van.

Het terrein werd onlangs namelijk bedreigd 
door een discutabel bouwproject. De vol-
gende performance voorafgegaan door een 

samenkomst van de NINs vindt plaats op 18 
december. 

http://www.open-frames.net/projects/Do_

You_Have_5_Minutes
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Brussels Gewest lanceert ‘de sociale boete’

do you have 5 minutes @ rue du Chien Marin 5 ?

Brussel moet van Europa haar sorteerprestaties opdrijven en verplicht ons nu te 
sorteren. Het belang van zo’n verplichting is waarschijnlijk beperkt. Het blijft 
wachten op een financiële stimulans en een beter dienstverlening.

Brussel Vlaanderen Wallonië

Totale inzameling van huishoudelijk afval 488 548 544

Niet-selectieve inzameling aan huis 362 130 178

Selectieve inzameling van organisch afval aan huis 13 61 8

Selectieve inzameling van pmd aan huis 13 10 11

Selectieve inzameling van papier en karton aan huis 54 58 36

Selectieve inzameling via containerparken 23 248 252

Vergeli jking van de inzameling in de drie gewesten (in kg per inwoner)

bXl in de wereld

Bron: Effectenstudie bij het  
4de Ontwerp Gewestelijk Afvalplan

dankz i j  h un c o n t a i n e r p a r k e n 
ha l e n  Vlaand e r e n  e n  Wal l o n i ë 
v e e l  s e l e c t i e v e r  o p  dan w i j .  En 
da t  t r o uw en s  v o o r  v e e l  m i n d e r 

g e l d .

bXl in de wereld

© Radical_Hope

i n zame l i n g  v an  k e u k e na f v a l  kan o nz e 

s o r t e e r p r e s t a t i e s  s t e r k  v e r b e t e r e n

o nz e  i n zame l i n g  v an  d r an k v e r p a k k i n g e n e n  pa p i e r  v a l t  n o g  m e e ,  maa r  da t  i s d an kz i j  o nz e  v e l e  k an t o r e n

http://www.open-frames.net/projects/Do_You_Have_5_Minutes
http://www.open-frames.net/projects/Do_You_Have_5_Minutes
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nieuws van het front

Vers van de verfpers: Graffiti-Artstation

Brussel eindelijk 
in transitie

Wanneer je al eens je Vlaamse heimat opzoekt 
via de A12 of in slaap sukkelt op tram 13 zag 
je het misschien al: de enorme graffitiweelde 
aan eindhalte De Wand in Laken. Graffitiar-
tiesten vanuit heel Europa werkten maanden 
aan de realisatie van dit kunstwerk van wel 
5 000 m². De onderliggende thematiek onder 
de kleurenzee ontwaren, is erg moeilijk. 
Gelukkig sloegen enkele actieve buurtbewo-
ners de handen in elkaar om je te begeleiden 
in het ontdekken van het kunstwerk en zijn 
kunstenaars. Het resultaat: het boek ‘Graffi-
ti-Artstation’. En zo kan je ook vanuit je luie 
zetel genieten van dit fraai staaltje opfrissing 
van de openbare ruimte. 
Bestel het boek via http://heembeek-mut-
saard.vgc.be 

De Brusselse transitiebeweging (zie Alert 
356 - november) consumeerde op 21 novem-
ber haar huwelijksnacht in het bijzijn van 
maar liefst 150 gasten. Hiermee waren de 
verwachtingen van de trekkers ruim overtrof-
fen. De embryo kan gaan groeien. Het is nog 
wat vroeg om te voorspellen, maar het zou 
best wel eens een meerling kunnen worden. 
Mensen uit Elsene, Schaarbeek... legden al 
contacten.

Op woensdag 9 december staat er trou-
wens een voorstelling van transitie voor de 
Vijfhoek gepland in de Markten. Naast je de 
pleuris brainstormen kan je er ook de film 
The Power of Communities gaan bekijken. Ze 
beginnen er aan om 19u.

Volg deze veelbelovende jonge beweging 
op www.entransition.be.

Winterpret ?

Onder ruime (politie)belangstelling kraakten de vrienden en sympathisanten van 
de Stichting Winterhuis welgeteld één kerststalletje. De bedoeling was er twaalf te 
kraken. Net zoveel als er sociale woningen bijkwamen in 2008. Hun recepten tegen 
de wooncrisis vind je op www.winterhuis.be. We bevelen alvast warm aan de plat-
formtekst te tekenen.

http://heembeek-mutsaard.vgc.be
http://heembeek-mutsaard.vgc.be
http://www.entransition.be
http://www.winterhuis.be
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BB
Wie het reilen en zeilen van 
Bral een beetje volgde, kent deze 
ingekaderde kop: Ben Bellekens. 
Onze immer enthousiaste mobili-
teitsman staat echter niet meer ter 
uwer en onzer beschikking. Na 
ruim 5 jaar Bral besloot hij zijn 
groene kameraden van het ACV 
te vervoegen om er prangende dos-
siers te ontknopen en af en toe een 
pintje te drinken op de barricaden. 
Zijn werkterrein: de Rand én de 
samenwerking met Brussel. Je 
zal dus nog van hem horen. Ben, 
kameraad, het ga je goed!  

Bonnevie een buurthuis & een park

Buurthuis Bonnevie vzw in de 
Bonneviestraat is al jaren een 
rots in de branding in het centrum 
van Molenbeek. Wijkcontracten 
opvolgen, straatfeesten organise-
ren, de buurt vergroenen of joe-
kels van hamers uitlenen, niets is 
hen te veel. Als het de buurt maar 
leefbaarder maakt & de huisves-
tingssituatie verbetert. Wij waren 
echter vooral nieuwsgierig naar 
de plannen voor ‘hun’ park en 
gingen praten met Gwendoline, 
medewerkster bij Bonnevie.

Wat is de link tussen het 
buurthuis & het park?
Toen de huizen die waren afgebro-
ken voor de werken aan de metro 
in 1998 niet werden vervangen, 
claimden het buurthuis en de 
buurtkinderen de vrijgekomen 
ruimte meer en meer als ‘groene’ 
speelruimte. Met succes. Het 
Bonneviepark is niet meer weg 
te denken uit dit dichtbevolkte 
stadsweefsel. 

Het park wordt volledig herte-
kend. Wat was er mis met het 
oude? 
De speeltuigen zijn na 13 jaar toe 
aan een nieuwe beurt en voldoen 
niet aan de nieuwe Europese 
veiligheidsnormen.  Leefmilieu 
Brussel, sinds 1996 beheerder 
van het park, besloot van de nood 
een deugd te maken en de speel-
zone te herzien. In de lijn van de 
geschiedenis besloten ze daar 
de buurt bij te betrekken en zo 
kwamen ze al snel bij ons terecht. 
Voor het participatiewerk met 
kinderen ging het buurthuis in zee 
met Kind & Samenleving.

Hoe gingen jullie te werk bij 
de opmaak van de nieuwe 
speelzone?
We organiseerden o.a. ateliers 
met kinderen en met vader – 
en moedergroepen. Voor elke 
leeftijdsgroep organiseerden we 
inspraakateliers waarbij interactie 
en dialoog centraal stonden. Voor 
de ouders experimenteerden we 
met de ‘kan doe’-methode. De 
deelnemers vormen eerst indivi-

dueel een idee van de kansen die 
dit project creëert en visualiseren 
die vervolgens in ‘kansencirkels’. 
Zo kregen we snel zicht op pri-
oriteiten en kwamen de tongen 
probleemloos los.

Wat waren de prioriteiten?
Veiligheid en netheid kwamen 
snel naar boven als belangrijke 
aandachtspunten bij het ontwer-
pen van een nieuwe speelzone. 
Daarnaast was er snel een con-
sensus over het feit dat er voor 
de kleinsten een afgesloten stuk 
moest komen. Ook het idee van 
een picknickhoek kon op veel 
positieve reactie rekenen. Terwijl 
men samen tafelt kan men rustig 
kennis maken met andere ouders 
en hun kinderen en kunnen ze ook 
langer in het park verblijven.

Verrassingen?
Toch wel, zo bleek een zandbak 
vrij omstreden. Want ligt dat niet 
direct vol vuiligheid? Zeker de 
combinatie met water was voor 
sommigen toch wat te smerig. 
Water valt uit het uiteindelijke 
ontwerp. Tot spijt van de kin-
deren.

Hoe zit het met de kinderen? 
Wanneer we keken hoe ze het 
terrein gebruiken, bleek al snel 
dat ze zeer creatief omgaan met 
de huidige speeltuigen en op zoek 
zijn naar spannende uitdagingen. 

Een avontuurlijk parcoursidee 
werd vaak genoemd tijdens de 
inspraakateliers. Daarnaast zijn 
de schommels en glijbanen hei-
lig. Al die elementen worden 
dan ook versterkt in het ontwerp 
voor de nieuwe speelzone van het 
Bonneviepark. Avontuurlijker en 
groener waren de ordewoorden. 
Zo komen er heuvels met bomen 
en meer grasweides. De bomen 
zorgen ook voor wat schaduw, 
een absolute must nu de centrale 
kiosk verdwijnt.

Klinkt allemaal geweldig. 
Kunnen we de plannen ergens 
bekijken?
Yep, op onze website en op die van 
het studiebureau dat we hierbij 
een pluim willen geven. Ze waren 
zowat op alle ateliers aanwezig en 
stelden vaak al op de volgende 
ontmoeting een aantal ideeën 
voor. Check: http://bonnevie.vgc.
be of http://suede36.be.

Timing? 
De werken beginnen al in april 
2010. Het gaat dus heel snel. Het 
park moet dan wel toe vanaf april 
tot juli. Net de drukste periode! 
En wel omdat de ondergrond bij 
aangename temperaturen moet 
gelegd worden en weinig regen 
kan verdragen. We zetten alles-
zins onze werking rond het park 
voort. Mensen blijven dus bij ons 
terecht kunnen.
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