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In 2003 deed Bral al een gelijkaardige 
oefening met het 'Actieonderzoek naar 
participatiemogelijkheden volgens de 
stedenbouwwetgeving in Brussel'. De 
resultaten van dit onderzoek op basis 
van interviews met diverse betrokke-
nen werden nooit gepubliceerd, maar 
we gebruikten ze wel als input voor ons 
hernieuwde project, dat van start ging 
in 2010.

Op basis van een gelijkaardige vra-
genlijst hielden we opnieuw een reeks 
open interviews met mensen die van 
dichtbij betrokken zijn bij de procedure 
van openbaar onderzoek en overleg-
commissie : verschillende leden van de 
overlegcommissie (op niveau van het 
gewest en de gemeenten), aanvragers 
van projecten, bewonersfederaties en 
-comités, etc.

Op 30 november 2010 – nam dan een 
dertigtal zorgvuldig door ons uitgeko-
zen actoren deel aan een studiemid-
dag in de lokalen van La Cambre. In 
twee groepen bogen wij ons samen 
met die andere knappe knoppen over 
een discussietekst. Er werd duchtig 
gediscussieerd, elk gesprek werd op-
genomen en alles genoteerd. Al dat 
materiaal moest ons helpen om tot 
een evenwichtige lijst aanbevelingen 
te komen. Daarvan schotelen we hier 
de belangrijkste voor. 

VDB, Paul

Maar eerst dit. Het is nuttig om even stil 
te staan bij de ontstaansgeschiedenis 
van het systeem van “de openbare on-
derzoeken en de speciale regelen van 
openbaarmaking inzake stedenbouw 

en leefmilieu”, een typisch Brussels 
systeem dat sinds de jaren 70 deel uit-
maakt van de vergunningsprocedure. 

De procedure vindt zijn wettelijke ba-
sis in het Brussels Wetboek Ruimtelij-
ke Ordening (BWRO) en werd in maart 
1976 geïntroduceerd (door toenmalig 
minister van Brusselse Aangelegen-
heden Paul Vanden Boeynants) bij de 
goedkeuring van het ontwerp-Gewest-
plan. Dat KB voorzag toen voor het 
eerst in een openbaar onderzoek, rode 
affiches en een gemeentelijke overleg-
commissie. De procedure werd nog een 
paar keer bijgeschaafd, maar de princi-
pes bleven overeind. 

Je moet weten dat in 2009 ongeveer 
66% (3.275 in aantal) van alle aanvra-
gen bij de gewestelijke administratie 
stedenbouw onderworpen was aan het 
advies van de overlegcommissie. 84% 

U kent ze wel, de rode affiches in de Brusselse straten. Het systeem 

bestaat sinds 1979 en is sindsdien (zo goed als) onveranderd. Voor Bral 

wordt het tijd voor een update. In het voorjaar van 2010 startten wij, 

samen met La Cambre Horta-Faculté d’Architecture ULB, met een gron-

dige analyse van “het systeem van openbare onderzoeken en overleg-

commissies”. Tientallen interviews, een studiedag en veel redactioneel 

werk later, kunnen we eindelijk een reeks aanbevelingen voorleggen. 

Bral vraagt update van 30 jaar oude rode affiches

DOSSIER > openbare onderzoeken en overlegcommissies 

Een hele dag debatteerden kenners over de 
procedure van openbare onderzoeken en overleg-
commissies op een studiedag die Bral en  
La Cambre organiseerden. Dat het systeem moet 
geüpdatet worden, daar is iedereen het over 
eens. In welke mate er aanpassingen nodig  
zijn, daar diende dieper op ingegaan. © Bral
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dossier openbare onderzoeken en overlegcommissies Bral vraagt update van 30 jaar oude rode affiches

daarvan waren vooraf in openbaar on-
derzoek geweest.

De tijdsgeest

Het ontstaan van het systeem moet 
ook in zijn tijdsgeest worden gezien. 
De (Belgische) stedenbouwwet van 1962 
voorzag de opmaak van streekplannen 
en gewestplannen. Voor Brussel, de 19 

gemeenten, zou er alleen een gewest-
plan komen. Deze wettelijke vorm van 
een gewestplan was wel geschikt voor 
Vlaanderen en Wallonië, maar was niet 
aangepast aan de sterk gemengde en 
snel veranderende stad als Brussel.

In dezelfde periode, eind jaren 60, 
begin jaren 70, werd Brussel ook ge-
confronteerd met de grootschalige 

projecten : de uitbreiding van het Jus-
titiepaleis en afbraak in de Marollen, 
het doortrekken van autostrades tot 
in het centrum, kantoorontwikkelin-
gen (met onteigeningen en afbraak) 
in de Noordwijk, etc. Onder meer van-
wege economische redenen werden 
die projecten, gelukkig, niet allemaal 
uitgevoerd. Deze bedreigende context 
zorgde er mee voor dat het Gewestplan 
erg defensief en letterlijk behoudsge-
zind was. Want de bezorgdheid bij de 
beleidsmakers om grootse vastgoed-
projecten en infrastructuurontwikke-
lingen tegen te houden of onmogelijk 
te maken was groter dan het volun-
tarisme om een echte toekomstvisie 
voor Brussel uit te tekenen.

Dubbele bedoeling en twee luiken

In de plaats van zones met één bestem-
ming werden in het Gewestplan zones 
afgebakend met een hoofdbestemming 
en een aantal nevenbestemmingen, 
die in oppervlakte beperkt werden. Na 
openbaar onderzoek en mits positief 
advies van de overlegcommissie kon-
den die nevenbestemmingen onder 
bepaalde voorwaarden in oppervlakte 
worden uitgebreid. Dit moest het mo-
gelijk maken om in een voortdurend 
wijzigende stad de projecten te behe-
ren. In de procedure werd meteen ook 
plaats voorzien voor bewonersbetrok-
kenheid. 

Het is belangrijk om te onderstrepen 
dat het eigenlijk om een dubbele proce-
dure gaat. Want eigenlijk heeft ‘overleg-
commissie’ twee betekenissen. Tijdens 
het openbaar onderzoek kan iedereen 
het dossier inkijken, zonder zijn belang 
te moeten aantonen. Wie wil kan zijn 
eventuele opmerkingen ook nog formu-
leren tegenover de leden van de over-
legcommissie. Op die gelegenheden is 
Bral vaak van de partij. De (vergadering 
van de leden van de) overlegcommissie 
is dan het tweede deel van de proce-
dure en organiseert het overleg tussen 
verschillende administraties, parasta-
tale diensten en het gemeentebestuur. 
Die commissie werkt achter gesloten 
deuren. Daar is Bral nooit bij. 

Sinds november 1979, of ruim 30 jaar, 
functioneert de overlegcommissie nog 

Commentaar op de nieuwe ramen van je buurman is iets anders dan bezwaren tegen een nieuw kantoor-
gebouw in de Europese wijk. Voor beide aanvragen geldt nochtans eenzelfde procedure. Dat moet toch 
anders kunnen ? © Bral
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Bral vraagt update van 30 jaar oude rode affiches dossier openbare onderzoeken en overlegcommissies

steeds op ongeveer dezelfde manier. Er 
zijn aanpassingen geweest aan de sa-
menstelling ervan en enkele praktische 
modaliteiten werden meer uitgewerkt. 
De voorschriften van de verschillende 
plannen zijn wel complexer geworden 
en in steeds meer gevallen is het advies 
van de overlegcommissie noodzakelijk. 
Maar het concept zelf is niet gewijzigd. 
Velen zijn het er echter over eens dat 
een update zich opdringt.

En dan nu : de aanbevelingen !

Tijdens ons onderzoek bleek lang niet 
iedereen eens met de uitgangspunten 
waar wij mee van start gingen. Dat is 
maar goed ook. En toch kwamen we tot 
een reeks gemeenschappelijke stand-
punten. We geven er hier enkele, met 
telkens wat meer uitleg.

1. Er zijn teveel verschillen tussen 
dossiers die de overlegprocedure 
doorlopen. Voor belangrijke dossiers 
moet er versterkt overleg komen.

Commentaar op de nieuwe ramen van 
je buurman is iets anders dan bezwa-
ren tegen een nieuwe woontoren van 30 
verdiepingen.

2. Een kwantitatieve en kwalitatieve 
analyse moet helpen de problemen in 
verband met de huidige procedure te 
objectiveren.

Eén voorbeeld : het is vandaag moeilijk 
de verschillen tussen de 19 gemeenten te 
bewijzen. We zien dat er verschillen zijn, 

zelfs tussen gelijkaardige gemeentes als 
Sint-Agatha-Berchem en Ukkel, maar 
zonder concrete (wetenschappelijke) cij-
fers kunnen we die niet hard maken. 

3. De procedure van openbaar onder-
zoek en overlegcommissie moet als 
ambitie hebben de kwaliteit van de 
stad te verhogen. 

Zelfs als een project juridisch juist en 
conform de wettelijke voorschriften is, 
betekent het nog niet dat het ook de 
kwaliteit van de stad verbetert. Hoe rek-
baar dat begrip ook is. Op overlegcom-
missies zijn het nu bijvoorbeeld veelal 
advocaten die projecten komen verde-
digen, vanuit een defensieve houding. 
Een echt debat over de kwaliteit is er 
nooit. Voor aanvragers (en ook architec-

ten) is de overlegcommissie een nood-
zakelijk kwaad eerder dan een proces 
ter verbetering van het project. 

4. Er moet meer openbaarheid komen. 
De echte beslissingen worden nog 
altijd achter gesloten deuren genomen. 

In de praktijk dient het publieke gedeel-
te van de overlegcommissie vaak alleen 
om bewoners ‘hun zegje te laten doen’. 
De leden van de overlegcommissie gaan 
nooit publiek in debat met bewoners 
en/of aanvragers.

Het openbaar onderzoek en de overlegcommissie volgen 

vaak pas op het einde van een heel planningsproces. De 

principiële beslissingen over inplanting, functieverhoudingen, 

bereikbaarheid e.d. worden vrij vroeg in dat planningsproces 

genomen. Een goed georganiseerd ‘voortraject’ is dus nodig.

De OO-kaart van Bral : uniek in Brussel ! 

Aargh ! Bral kan het niet langer aanzien. Elke gemeente publiceert op een andere manier 
en volgens haar eigen regels openbare onderzoeken (OO) op hun websites. Op de één 
vind je wel een up-to-date agenda en vind je snel de verslagen terug, op de ander lees 
je pas weken na afloop dat er een openbaar onderzoek heeft plaatsgevonden. Een 
kakofonie, quoi. Bral stelde orde op zaken en startte met een overzichtelijke digitale 

kaart waarmee je onmiddellijk doorklikt naar de juiste pagina’s op alle websites. Bij elke 
gemeente geven we ook onze commentaar. 

Stel deze URL (bralvzw.be/OO) vandaag nog in als Favoriet/Bladwijzer en bespaar 
jezelf heel wat zoekwerk. We updaten onze selectie ongeveer elke twee weken.
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5. Bij belangrijke projecten vallen de 
echte beslissingen geruime tijd voor 
de bouwvergunning. Voorafgaand aan 
die beslissingen moet er een geforma-
liseerd, publiek overleg komen. 

Het openbaar onderzoek en de over-
legcommissie volgen vaak pas op het 
einde van een heel planningsproces. 
De principiële beslissingen over in-
planting, functieverhoudingen, bereik-
baarheid e.d. worden vrij vroeg in dat 
planningsproces genomen. Een goed 
georganiseerd ‘voortraject’ is dus no-
dig. En ook : hoe kunnen de ‘nieuwe’ 
publieke trajecten zich in de bestaan-
de procedure inschrijven. Langdurige 
overlegtrajecten zoals wijkcontracten 
of richtschema’s staan volledig buiten 
het officiële systeem, net zoals hoorzit-
tingen of informatievergaderingen bij 
het eerste concept van een project.

6. De toegankelijkheid van het open-
baar onderzoek en de overlegcommis-
sie moet hoger. 

De rode affiches zijn slecht tot niet lees-
baar, er bestaat geen gecentraliseerde 
gewestelijke website, te weinig dossiers 
zijn digitaal beschikbaar, informatie 
over de procedure is moeilijk vind-
baar,… Bral vraagt al langer om centra-
lisatie van de info, en startte daarom 
bijvoorbeeld met een eigen publieke di-
gitale Kaart van Brussel (zie p.5).

7. Ook na de overlegcommissie moet 
het project opvolgbaar blijven.

Wat er met een project gebeurt na af-
loop van de overlegcommissie is van-
daag erg moeilijk op te volgen. De advie-
zen van de overlegcommissie moeten 
openbaar zijn, consulteerbaar via een 
gewestelijke website. 

Hilde Geens, Joost Vandenbroele

De volledige lijst aanbevelingen en het 
verslag van onze studiedag, samen een 
reeks wetenschappelijke modellen die 

uit onze interviews werden gedistil-
leerd, staan op onze website. Binnen-
kort wordt dit alles ook nog eens op een 
wetenschappelijk verantwoorde manier 
gepubliceerd in www.brusselsstudies.be. 

 FR   Analyse de 30 ans  
d’enquêtes publiques

Tout le monde connaît les affiches 
rouges placardées dans les rues de 
Bruxelles. Le système n’a (quasiment) 
pas changé depuis sa création en 1979. 
Estimant qu’une mise à jour s’imposait, 
Bral a entamé au printemps 2010, en 
collaboration avec la Faculté d’Archi-
tecture La Cambre Horta de l’ULB, une 
analyse approfondie du “système des 
enquêtes publiques et des commissions 
de concertation”. Après des dizaines 
d’interviews, une journée d’étude et un 
travail rédactionnel conséquent, nous 
sommes enfin en mesure de présenter 
nos recommandations. Celles-ci sont 
déjà disponibles en FR et NL sur notre 
site (bralvzw.be) et seront bientôt pu-
bliées sur le site brusselsstudies.be.

dossier openbare onderzoeken en overlegcommissies Bral vraagt update van 30 jaar oude rode affiches

In de praktijk dient het publieke gedeelte van de overlegcommissie vaak alleen om bewoners ‘hun zegje te laten doen’.  
De leden van de overlegcommissie gaan nooit publiek in debat met bewoners en/of aanvragers. Zoals hier tijdens een  
overlegcommissie op 12de verdieping van het Administratief Centrum van de Stad Brussel op de Anspachlaan. © Bral
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DOSSIER > groen netwerk & publieke ruimte 

Als je in een stad gaat wonen, vestig je 
jezelf niet alleen in een appartement of 
rijhuis ; je leeft ook in de straten en op 
de pleinen rond je heen. Gelukkig zie je 
al wat meer straten waar kinderen kun-
nen spelen en waar volwassenen met 
hun buren kunnen keuvelen dan vroe-
ger. Woonerven die van gevel tot gevel 
doorlopen en waar een automobilist 
maar één van de gebruikers is. 

Toch zijn er twee ‘functies’ die in onze pu-
blieke ruimte nog niet genoeg aan bod ko-
men : wateropvang en natuur. Een ecolo-
gische stad is een stad waar het betonnen 
netwerk van straten en gebouwen verwe-
ven is met het groen-blauw net van tui-
nen, bermen, beken en parken. Aan elke 
deur zou je stedelijk groen en blauw bin-
nen handbereik moeten hebben. Het is 
therapeutisch voor de mens, levensnood-
zakelijk voor de talrijke soorten planten, 
insecten en andere dieren in de stad en 
het houdt de stad koeler en overstromin-
gen onder de knoet. Om zo'n groen en 
blauw netwerk te verkrijgen, moeten we 
ook de openbare ruimte vergroenen en 
verblauwen. Zeker in de centrumwijken 
is dat de enige ruimte die ons rest. Op 
deze pagina’s kijken we naar enkele inte-
ressante voorbeelden uit het buitenland. 

The American way
In Brussel hebben we niet de gewoonte 
om onze goede voorbeelden over de 
oceaan te zoeken, maar voor dit thema 
loont het de moeite. In de VS is het con-
cept green streets bijvoorbeeld vrij wijd 
verspreid. Een green street houdt in dat 
enkele parkeerplaatsen omgetoverd 
worden in groenstroken die wat dieper 
liggen dan het straatniveau. Ideaal om 
regenwater op te vangen en te laten in-
filtreren. Gevolg : minder overstromin-
gen, minder rioolwater en meer grond-
water. En meer groen natuurlijk.

Heel wat steden werken met dit con-
cept maar de Amerikaanse kampioen is 
waarschijnlijk Portland in Oregon. Met 
meer dan 1.000 groenstroken vormen 
de green streets sinds 2007 een hoek-
steen van het stadsbeleid voor open-
bare werken, leefmilieu én voor wijk-
ontwikkeling. Buurtcomités werken 
mee aan de ontwikkeling ervan. Som-
mige grotere green streets-facilities die-
nen zelfs als educatief tuintje voor de 
school in de buurt.

Pavement to parks
De reclaim space aanpak in San Fran-
cisco is van een grotere schaal. In 1989 
kwam de Embarcadero Freeway, een 
dubbeldekautoweg die de stad door-
klieft, daar naar beneden door een 
aardbeving. Dat was dé gelegenheid om 
deze afstotelijke barrière te elimineren 
en de stad een enorme injectie te geven 
met groene publieke ruimte. Die keuze 
kwam niet zonder veel maatschappelijk 
debat en twijfels. Veel mensen vrees-
den een gigantische verkeersknoop als 
de autoweg niet heropgebouwd werd. 
En de handelaars waren bang dat hun 
zakencijfer in elkaar zou stuiken. Maar 
de stad waagde de sprong en verving de 

autoweg door Octavia Boulevard, nog 
altijd een meervaksbaan maar op men-
selijker schaal, met bomen, pleinen en 
meerbaans-fietspaden. De plaatsen 
waar vroeger de enorme pilaren van de 
viaduct stonden, zijn nog gemarkeerd 
met koperen knoppen. Het duizeling-
wekkende verkeer dat er vroeger was, 
bleek voor een groot stuk op te drogen. 
Een voorbeeld van wat genoegzaam het 
verdampingseffect wordt genoemd.

San Francisco is op dat elan doorgegaan 
en voert nu een beleid van pavement 
to parks. Her en der worden lanen met 
excessieve omvang gedeeltelijk omge-
turnd tot langgerekte parken of plaza’s. 

Brussel mag dan een groene hoofdstad heten, in de centrale wijken is 

een schrijnend gebrek aan groene ruimte. En met de nakende bevol-

kingsgroei zal er weinig of geen plaats over zijn om grote nieuwe par-

ken te creëren. De enige plaats die groener kan worden is de publieke 

ruimte. Het buitenland toont hoe het moet.

Een Anspach Park in de Vijfhoek !

The High Line in NYC. Sinds 2009 is deze 
oude spoorwegviaduct een publiek park van 
bijna 2,5 km door de buurt, met banken en 
veel natuur. Intensief gebruikt door wande-
laars en zonnekloppers. © avianto

De green street voorzieningen zijn lichtjes lager 
gelegen dan het straatoppervlak zodat ze re-
genwater opvangen en laten infiltreren. “An ex-
cellent example of what can be done to manage 
stormwater in a city center that is completely 
built out.” © 2010 Environmental Services, City 
of Portland Oregon

De Stad Portland maakt werk van groen en 
wateropvang in ‘green streets’. Portland telt al 
meer dan 1000 van dergelijke groenvoorzienin-
gen. © 2010 Environmental Services, City of 
Portland Oregon
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Het stadsbestuur zegt zelf dat deze po-
litiek past in haar stadsvernieuwing. 

Vroeger brug, nu park
In New York City ligt sinds 2009 een 
opmerkelijk publiek park dat als een 
groen lint door de Meatpacking Dis-

trict loopt. Dit nieuwe park is gebouwd 
op een oude… spoorwegviaduct. Sinds 
1980 loopt er geen enkele trein meer 
zodat de natuur deze brug kon inpal-
men. Toen er plannen opdoken om het 
viaduct af te breken, kwam een deel 
van de buurt in opstand. Met succes. De 
spoorlijn werd een publiek toegankelijk 
voetweg van bijna 2,5 km door de buurt. 
Het wordt zeer intensief gebruikt door 
wandelaars en zonnekloppers. Naam : 
the High Line Park.

Ook in Brussel ?
Door plaats vrij te maken voor groen in de 
publieke ruimte geven deze lokale bestu-
ren zuurstof aan hun bevolking. Het ver-
hoogt de levenskwaliteit en de aantrek-
kingskracht van de stad enorm. Waarom 
zou zoiets niet in Brussel kunnen ? Het 
Anspach Park bijvoorbeeld ? Van Brouckè-
re tot aan het zuid is ongeveer even lang 
als the High Line. Plaats genoeg om iets 
prachtigs te realiseren en toch een druk 
verkeer van voetgangers en fietsers, plus 
een occasionele auto of bestelwagen, toe 
te laten. Een gegarandeerde hit op het in-
ternet en een publiekstrekker voor volk 
van heinde en verre.

Piet Van Meerbeek

http ://sfpavementtoparks.sfplanning.org 
www.portlandonline.com/shared/cfm/
image.cfm ?id=96962 
www.thehighline.org 

 FR  Transformons l’espace 
public bruxellois en espace vert
Malgré le titre de capitale verte dont 
Bruxelles s’enorgueillit, les quartiers 
centraux de la ville manquent cruel-
lement d’espaces verts. La croissance 
annoncée de la population est incom-
patible avec la création de nouveaux 
parcs. Le seul espace disponible pour 
la verdurisation est l’espace public. Les 
exemples ne manquent pas à l’étranger : 
à Portland, dans l’Oregon (Etats-Unis), 
des kilomètres de places de parkings ont 
été transformés en bassins verts enfouis 
dans le sol ; à New York, il y a quelques 
années, un viaduc de chemin de fer a été 
métamorphosé en nouveau parc public. 
Pourquoi un projet semblable ne serait-il 
pas envisageable dans le Pentagone, par 
exemple sous la forme d’un parc Ans-
pach sur l’axe Nord-Sud ?

  Bral brengt groen netwerk in kaart
Niet alleen mensen krijgen nieuwe adem dankzij groen. Ook de fauna en flora. Belangrijk, 
want in stedelijke gebieden is het aantal wilde plantensoorten groter dan in het omringende 

platteland. Omdat zaden gemakkelijk meereizen met mensen en dus in steden samenkomen. En 
omdat de stad heel veel verschillende biotopen aanbiedt : tuinen en parken, reservaten, bermen 
en braakland, oude muren met (korst)mossen... En wie flora zegt, zegt ook insecten. Dankzij kleine 
ingrepen kunnen veel soorten zeer goed gedijen in dicht bevolkte buurten.

Maar dieren en planten moeten zich kunnen verspreiden en voortplanten. Daarom is het belangrijk 
zoveel mogelijk groene plekken met elkaar te verbinden. Leefmilieu Brussel ijvert al lang voor 
een groen en blauw netwerk in de stad. De meeste van die verbindingen hebben de laatste jaren 
weinig vooruitgang geboekt maar nu wil onze administratie het plan een nieuw elan geven. Mo-
menteel werkt een studiebureau aan een stand van zaken, daarna volgen nieuwe doelstellingen.

Bral wacht daar in elk geval niet op. Met een groep mensen van het terrein verzamelen we zoveel 
mogelijk ideeën voor nieuwe groene verbindingen en kleine (of grote) groene plekjes. Die bezor-
gen we vervolgens aan Leefmilieu Brussel. We werken op het moment uitstekend samen met hen.

Heb jij een plek op het oog waarvan je denkt dat ze uitstekend zou kunnen dienen als 
groene ruimte ? Of een sportterrein of ander terrein of plaatsje waarover zelfs maar een 
kleine groene verbinding zou kunnen lopen, in de vorm van een haag of een bloemen-
weide ? Contacteer Piet Van Meerbeek via piet@bralvzw.be. Dan zetten wij je groene link 
op onze kaart.

dossier groen netwerk & publieke ruimte Een Anspach Park in de Vijfhoek !

<< Ook in dicht stadsweefsel kan je groen aanleggen. 
Zo creëer je straten waar heel veel mensen bijzon-
der graag willen wonen. Zoals hier in de Falkenried 
Terrasse in Hamburg. © ChristophBellin_bildarchiv-
hamburgpuntde.

< Stel je voor : speeltuigen in een nieuw Centraal Park 
op de Anspachlaan. Of de Keizerslaan. Zo wordt het een 
feest voor jong en oud. En wie wil dan niet komen shop-
pen, beste winkeliers ? In Duitsland gebeurt het veelvul-
dig op straten en pleinen. Zoals hier in Baden Baden.

< Patricia’s Green in San Francisco, genoemd 
naar één van de voortrekkers van de burger-
beweging tegen de afzichtelijke dubbeldekau-
toweg die vroeger door de stad liep. Nu ligt er 
een groene laan met brede fietspaden en dit 
levendig plein. Het drukke verkeer is groten-
deels in damp opgegaan. © sfcityscape
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publieke ruimte > ]pyblik[ > Tivoli 

Le site Tivoli a été choisi comme cas 
d’étude pour ]pyblik[ car il se trouve 
dans une zone de mutations urbaines. 
Entre le réaménagement de l’avenue 
du Port, celui du site Tour&Taxis, la 
construction de la Passerelle Picard et 
la création d’une nouvelle ligne de de 
tram, le réaménagement du Byrrh en un 
pôle d’activités économiques, le projet 
Premium (UP-site) et la création de la 
tour Atenor, le site Tivoli lui-même fera 
l’objet d’un projet de quartier durable, 
combinant un centre d’entreprises et 
des logements. Aujourd’hui à différents 
stades d’avancement, ces projets auront 
tous demain un impact important sur 
les espaces publics du quartier Tivoli.

Le quartier Tivoli :  
des rêves aux cartes
Un “VéloBureau” a déambulé dans ce 
quartier Tivoli pendant 2 jours pour 
interpeller passants et habitants. Une 
centaine de personnes se sont prêté 
à l’exercice de penser leurs besoins et 
leurs rêves et de les redessiner et sont 
devenu eux-mêmes les concepteurs des 
espaces publics de leur quartier en ajou-
tant couleurs, infrastructures et équipe-
ments, nature, sur des photos de ce qui 
existe déjà. Entre autres préoccupations, 
des constantes ressortent : où sont les 
espaces de jeux et de détente pour les 
enfants ? Comment faire s’épanouir ce 
quartier au-delà du béton ? 

Fin mars 2011, trente personnes, parmi 
lesquelles des habitants, des architectes, 

des travailleurs sociaux, des représen-
tants d’administration se sont réunis et, 
répartis en 3 groupes, ont examiné les 
espaces publics du quartier. Ils étaient 
invités à discuter des forces, faiblesses 
et des opportunités et des menaces de 
ces espaces, d’abord individuellement 
et ensuite collectivement, en les visibili-
sant sur une carte. Après, choisissant 3 
problématiques à traiter prioritairement, 
chaque groupe a envisagé les actions 
concrètes à réaliser et les acteurs à im-
pliquer pour améliorer la situation exis-
tante. Les points centraux des débats : la 
mobilité, les espaces verts et la program-
mation des places, pour “éviter que les 
gens traversent le quartier sans le voir”, 
favoriser les rencontres dans le quartier 
et valoriser ses connexions internes.

Alimenter la réflexion des concepteurs
Le défi des participants à la formation 
]pyblik[ est maintenant d’intégrer les 
idées récoltées, ces préocupations et 
propositions dans leurs réflexions et 
les projets qu’ils élaboreront autour du 
quartier Tivoli.

Judith Vaes

Plus d’info sur le project Bral-]pyblik[, 
contactez Marianne Stevens : marianne@
bralvzw.be – www.pyblik.be. Contacteer 
Marianne voor meer info over het pro-
ject Bral-]pyblik[.

 NL   Met Vélobureau  
door de Tivoliwijk

Bral gaat voor kwaliteitsvolle publieke 
ruimte. Hiervoor werken we sinds kort 
nauw samen met ]pyblik[, een samen-
gaan van de Brusselse architectuurs-
cholen La Cambre Horta en Sint-Lucas 
Architectuur. We werken samen rond de 
3-daagsemasterclass ]pyblik[. In aanloop 
van de masterclass analyseerden we al 
één van de ‘studiegebieden’, de Tivoliwijk 
in Laken. Gewapend met een VéloBureau 
en het materiaal verzameld op een “map-
it”-sessie gingen we aan de slag met de 
publieke ruimte. De opkomst was groot. 
Laat de twee volgende cases maar komen.

Parcourir les rues qui entourent Tour & Taxis avec notre vélo-bureau, 

débattre de l’avenir du défunt BILC les marqueurs à la main,… Bral 

s’investit dans l’élaboration d’un projet créatif et intéressant pour le 

quartier Tivoli. Depuis 2011, Bral collabore avec la formation ]pyblik[ 

pour intégrer au programme et aux réflexions de la formation l’exper-

tise des habitants, leurs perceptions et leurs rêves pour les espaces 

publics de leur quartier. 

Bral et ]pyblik[ : l’espace public vu par les habitants

Pour les étapes ultérieures de cette for-
mation, les mêmes actions seront menées

dans les quartiers de la Chaussée 
d’Ixelles et de la Rue de la Commune à 
Saint Josse..
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On a beaucoup parlé de l’explosion dé-
mographique à Bruxelles d’ici 2030. Le 
bureau du plan annonce une augmen-
tation de la population de 150.000 habi-
tants. Il faudrait donc créer à Bruxelles 
50.000 logements, soit 5 millions de m². 
Or, ni les pouvoirs publics ni les promo-
teurs privés ne suivent la cadence qui 
devrait être de 5.000 logements neufs 
par an. La vieille loi économique de 
l’offre et la demande se fait donc sen-
tir, et les prix de l’immobilier explosent. 
A cela s’ajoute la construction de loge-
ments sociaux et moyens publics qui 
n’arrivent pas à compenser la demande 
de plus en plus pressante d’un public 
modeste. C’est un plan Marshall du lo-
gement bruxellois qu’il faudrait mettre 
sur pied. Il y a urgence.

La nécessaire densification
Au-delà des difficultés politiques ou 
financières pour arriver à répondre à 
cette demande, c’est l’approche phy-
sique que nous aimerions aborder. Et 
répondre à cette simple question : où 
va-t-on construire ? Les terrains à bâ-

tir publics sont de plus en plus rares. 
L’idée de la reconversion d’immeubles 
de bureaux en logements est sédui-
sante, mais on reconvertit seulement 
45.000 m² par an, et les opportunités qui 
subsistent ne sont pas légion1. D’autre 
part, de nouvelles habitations induisent 
également de nouveaux besoins en 
écoles, transports publics, commerces 
et services. Les dernières réserves fon-
cières sont souvent situées dans des 
zones moins bien desservies. Equiper 
ces zones aura donc un coût plus im-
portant.

Partant de ces constats, beaucoup 
d’observateurs s’accordent sur la né-
cessité de densifier Bruxelles. La den-
sité moyenne de Bruxelles est trois 
fois inférieure à celle de Paris. Même 
Saint-Josse, la commune la plus dense 
du pays, est deux fois moins peuplée 
que certains quartiers parisiens. La 
deuxième couronne est moins habitée, 
mais les réserves en terrain s’épuisent 

également et cela, dans un contexte 
moins favorable à la densification : plus 
loin du centre, environnement vert et 
gabarit moindres, zone suburbaine, 
‘nimbisme’, etc. Même si, vu les be-
soins, il faudra contraindre l’ensemble 
de la deuxième couronne à participer à 
‘l’effort de guerre’, ce ne sera pas suffi-

sant. Le centre et la première couronne 
vont également devoir se densifier.

Vieux ne veux pas dire remarquable
De 1950 à 1980, la ville a souffert. Des 
quartiers populaires d’habitants ont 
été détruits et transformés en quartiers 
mono-fonctionnels de bureaux. Ce trau-
matisme a amené un effet pervers. Les 
Bruxellois se sont attachés aux formes 
du passé, bannissant toute expression 
neuve dans l’espace public. La rénova-
tion est devenue la norme, la démoli-
tion-reconstruction l’exception. Le bâti 
ancien est sacralisé, pas question d’y 
toucher. Toute la politique de primes à 
la rénovation a soutenu ce mouvement, 
quand dans d’autres villes primaient 
aussi la ‘démolition-reconstruction’. 
On a même vu il y a 10 ans un Ministre 
de l’Urbanisme et du Patrimoine clas-
ser systématiquement des maisons 
bruxelloises sur le seul critère de l’âge. 
Résultat : Bruxelles a le plus vieux parc 
immobilier d’Europe2. L’hypocrisie est 

Pour survivre, Bruxelles doit se reconstruire

Concevoir la ville comme le décor d’un passé bourgeois révolu 

ne va pas résoudre les problèmes de logement à Bruxelles.

Traumatisée par des décennies de démolition de son patrimoine 

et de ses quartiers populaires, Bruxelles s’est réfugiée dans une 

politique du ‘tout à la rénovation’. Alors que sa population est en 

train de croître à une vitesse exponentielle, n’est-il pas temps de 

revisiter cette manière de concevoir l’aménagement de la ville ? 

Façadisme rue de Flandre : une façade sans 
intérêt est conservée. Pour s’adapter aux 

baies existantes, la future maison va perdre 
la possibilité de construire plus dense avec 

des étages moins élevés. © Disturb

Schémas extraits de ‘La ville franchisée, formes 
et structures de la ville contemporaine’ :  
Historique de la création des lotissements 
pavillonnaires sur la commune de Châtenoy-le-
Royal, à l'ouest de Chalon-sur-Saône.

carte blanche disturb
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à son comble avec la multiplication du 
‘façadisme’3. Concevoir la ville comme 
le décor d’un passé bourgeois révolu ne 
va pas résoudre les problèmes de loge-
ments à Bruxelles.

La plupart des maisons bruxelloises 
mitoyennes traditionnelles ont été 
construites entre 1880 et 1920. Si de 
nombreuses maisons bruxelloises sont 
des témoins remarquables et doivent 
être protégées, d’autres ont par contre 
été réalisées avec les standards de la 
construction d’alors. Pas de fondations, 
pas d’isolation, du mortier qui est deve-
nu du sable, des rez-de-chaussée de 4 
mètres de haut, des moulures en plâtre 
répétitives. Par la suite, on y a souvent 
accroché à la va vite des volumes pour 
contenir des salles de bain et des wc 
lorsque c’est devenu la norme. Puis, 
avec l’apparition des appartements, 
on a commencé à les diviser vaille que 
vaille en appartements. Les jardins 
privés d’intérieur d’îlot, souvent sépa-
rés par de hauts murs qui les jettent 
dans l’ombre, sont devenus la pro-
priété de quelques privilégiés qui ont 
eu la chance d’acheter, quand c’était 
abordable, un appartement au rez-de-
chaussée. Pour les autres, la rue à l’ex-
térieur est parfois le seul terrain de jeux 
des enfants : étroite, dangereuse, sale, 
polluée. Est-ce vraiment un modèle de 
ville rêvée ?

Bénéfices des quartiers neufs
Quel est le gain d’une démolition-re-
construction ? Tout d’abord, ça ouvre 
les champs du possible. Densifier, ce 
n’est pas obligatoirement construire 
une tour. Avec ses hauteurs de plafonds 
indécentes pour les normes actuelles, 
on gaspille beaucoup d’espace dans 
la maison mitoyenne traditionnelle 
bruxelloise. En gardant la même hau-
teur de corniche, 12 mètres en moyenne 
à Bruxelles, on construit un étage en 
plus – et donc un logement de plus – 
dans le même volume. Construire plus 
haut, de quelques étages, n’est pas une 
aberration. Bien pensé, un nouveau 
quartier pourra gagner de la lumière, 
des espaces verts collectifs, du confort 
pour tous, des logements neufs avec de 
vraies fondations et une isolation per-
formante.

Le retour en ville est devenu une réa-
lité. Le défi sera d’y accueillir tout le 
monde, dans de bonnes conditions. Le 
nouveau Plan Régional de Développe-
ment Durable (PRDD) en gestation est 
une opportunité pour repenser notre 
politique d’aménagement du territoire. 
Et ouvrir, lorsque les circonstances le 

permettent, la possibilité de recons-
truire des bâtiments anciens et peu re-
marquables. Non pour y mettre des im-
meubles de bureaux, mais pour y placer 
du logement dense et confortable, équi-
pé, mixte, relié au reste de la ville et du 
pays. C’est un axe sur lequel appuyer 
une politique du logement cohérente, 
qui soutiendra aussi le développement 
durable et l’emploi régional. 

Attention, il n’est pas question non 
plus de tout casser, sans discernement. 
Chaque cas doit s’étudier, se peser et 
faire l’objet d’un consensus. Mais pour 
survivre, la ville doit se régénérer. Car le 
risque existe qu’elle devienne un décor 
pour les riches et les touristes.

Christophe Mercier – Collectif Disturb 
http ://disturb.be

1  Charles Piqué, Ministre-président en charge 

de l’aménagement du territoire, déclarait 

en 2010 qu’une étude a permis de compta-

biliser un total de 74 immeubles de bureaux 

totalement vides à Bruxelles et reconvertibles 

en logements, représentant 144.000 m², soit 

environ 1.450 logements.
2  Et, accessoirement, même si c’est en train 

d’évoluer, le moins bien isolé.
3  Démolir l’entièreté de la maison tout en 

conservant la façade.

 NL  Disturb: Oud ≠ heilig
Volgens het Brusselse stadsollectief 
Disturb moeten we ons vragen durven 
stellen bij de huidige Brusselse huisves-
tingspolitiek van “alles voor de renova-
tie”. De Brusselse bevolking stijgt ra-
zendsnel dus we hebben huizen nodig, 
maar met renovatieprojecten alleen 
gaan we er niet geraken. Integendeel, 
we moeten durven toegeven dat som-
mige gebouwen – met een discutabele 
patrimoniale waarde – het niet waard 
zijn om gerenoveerd te worden. Afbre-
ken en kwalitatief heropbouwen biedt 
in vele gevallen een beter antwoord op 
de bevolkingsexplosie. Ongebreideld af-
breken is echter uit den boze. Elk geval 
moet apart worden bekeken. 

Quartier Vauban à Fribourg : des logements neufs, compacts, verts, isolés, ventilés, lumineux, écono-
miques, denses, mixtes, bâtits sur des espaces publics potentiellement créateurs de lien sociaux. Impos-
sible d’atteindre cette qualité en rénovant un bâti du début du vingtième siècle. © Disturb

Bral is de enige Nederlandstalige vereniging in Brussel die zich professioneel be-
zighoudt met zowel stedenbouw, mobiliteit als leefmilieu. Dat betekent uiteraard 
niet dat wij geen partners hebben waar we intensief mee van gedachten wisselen 
en waar wij van leren. Vaak hebben zij expertise waar wij inspiratie uit putten. 
Daarom geven we hen een plaats in onze Alert. Ze mogen van ons zeggen waar 
het voor hen op staat, wat voor hen het heetste Brusselse hangijzer is, waar ze van 
wakker liggen. Als dit in de lijn ligt van wat wij denken, zo veel te beter. Als we niet 
overeenkomen, geen probleem.

carte blanche disturb

13ALERT nr 370 – mei / juni 2011 BRAL

http://disturb.be


interview > David Kuborn, coördinatie Zenne

De ambities van de regering zijn niet 
min. ‘Integraal’ is het woord dat Da-
vid Kuborn in de mond neemt om het 
Water beheersplan (WBP) te beschrijven. 
Hij steekt van wal in een sappige men-
geling van Frans en Nederlands. 

“Het WBP moet een antwoord bieden 
op alle belangrijke vragen over het wa-
terbeleid in Brussel. Hoe goed is Brussel 
beschermd tegen overstromingen ? Hoe 
belangrijk is het oppervlaktewater voor 
Brussel en in welk opzicht ? Van waar 
komt het Brusselse drinkwater en hoe 
houden we dat drinkbaar ? Hoe is het 
gesteld met onze riolen ? Wat is nu ei-
genlijk de werkelijke kostprijs van wa-
ter ? En hoe gaan we op langere termijn 
kwaliteit bieden in onze beken, plassen, 
kraantjes en kanalen ?”

“Water is een veelzijdig ecosysteem 
waarvan je heel wat componenten 
moet beheren. Zoiets vergt een ge-
coördineerd, alomvattend beheer en 

voor het eerst zal dat zo zijn. Het plan 
is daarom opgebouwd rond acht inter-
ventiepijlers die alle mogelijke facetten 
van dit waterbeheer omvatten. Er zitten 
doelstellingen in rond waterkwaliteit, 
-kwantiteit (van nat natuurbeheer tot 
het voorkomen van overstromingen), 
economische aspecten, duurzaamheid, 
wonen aan het water, water als ener-
giebron… Bij de opmaak van het plan 
werd ook rekening gehouden met de 
specifieke kenmerken van Brussel als 
grootstad. Dan denken we vooral aan 
de stedelijke geschiedenis en de bevol-
kings- en bebouwingsdichtheid. En na-
tuurlijk past dit alles in het internatio-
naal waterbeleid waarop het plan zich 
moet richten.”

Het WBP bevat heel veel doelstellin-
gen maar geen timing, verantwoor-
delijken of prioriteiten. Het lijkt een 
beetje op een restaurantmenu waaruit 
de minister achteraf haar favorieten 
kan kiezen. Toch zegt Leefmilieu 

Brussel dat het plan haalbaar is 
omdat veel acties al in voorbereiding 
waren. Wat denk jij ?

Mis à part les priorités qui sont listées 
dans l’annexe opérationnelle du plan, 
le document ne reprend en effet ni les 
moyens attribués, ni le timing pour leur 
réalisation et fait donc penser à une vi-
sion intégrale et à long terme pour la 
gestion de l’eau à Bruxelles. En soi, c’est 
positif ! Est-ce suffisant ?

Je laat het in het midden. Maar welke 
prioriteiten zou jij kiezen, David ?
Wel… ik werk bij Coördinatie Zenne / 
Coordination Senne. Wij zijn een vzw van 
personen en verenigingen die ijveren 
voor een geïntegreerd en duurzaam 
beheer van de waterlopen en de natte 
natuur in het Zennebekken. Le point du 
plan qui nous touche le plus est donc 
la création d’une ‘Balade Bleue’ qui veut 
relier et mettre en valeur le patrimoine 
lié à l’eau, son histoire et son futur. 
Cette revalorisation et (re)découverte 
du patrimoine bleu de la Région est au 
centre de nos conférences, débats, pro-
menades… depuis la création de l’asbl. 
Nous pensons en effet que les cours 
d’eau dans un environnement urbain 
ont de multiples rôles à jouer : rôle pay-
sager, fonction sociale, lieux de détente, 

Het Brussels Gewest denkt aan water. Met een Waterbeheersplan. Tot 

het eind van de zomer mag de Brusselaar zijn zeg doen over een dik 

pak maatregelen over alle aspecten van het doorschijnende nat : water 

in beken, kraantjes, bodem en de haven. David Kuborn van Coördinatie 

Zenne ziet een primeur. Maar signaleert ook minder positieve kanten.

Primeur : Brussel maakt borst nat in 2011

De Zenne in open lucht in Anderlecht. © Coördinatie Zenne

Maar ook dit is water in de stad. Waarom zou een woonerf er bijvoorbeeld 
niet kunnen zo kunnen uitzien, zoals in BO01 in Malmö ? Water én groen, 
levenskwaliteit voor alle bewoners. Op kleine of grote oppervlakte. 
© LaCittaVitta
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de découvertes et de rencontres. Lieux 
par excellence de sensibilisation et 
d’éducation. Mais ils doivent être réa-
ménagés et remis en valeur bien sûr.

We hebben al sinds 1999 een pro-
gramma ‘blauw netwerk’ dat onder 
meer beoogt om onze waterlopen hun 
natuurlijke functie terug te geven. Het 
WBP herneemt dat blauw netwerk. 
Maar zijn er al vorderingen op het ter-
rein te zien na al die jaren ? 
Plutôt que répondre à cette question, 
j’invite les bruxellois à aller se promener 
le long de la Woluwe, de partir à la dé-
couverte de la vallée de la Pede, de lon-
ger le Vogelzangbeek, de se promener le 
long du Geleytsbeek à Uccle ou d’aller 
découvrir les marais de Jette-Ganshoren. 

Idéalement, en se faisant accompagner 
par un guide d’une des associations ac-
tives autour de ces cours d’eau. A la vue 
de tous ces endroits qui ont pu être pré-
servés et qui ont été réaménagés, nul 
doute que le promeneur pourra répond-
re à cette question par l’affirmative.

Welke rol zal het kanaal spelen ? 
Wordt het meer dan een ‘duurzame’ 
verbindingsweg ? Betekent het vervoer 
langs het kanaal wel zo veel voor 
het leefmilieu en voor Brussel als de 
Haven beweert ? 
Le slogan simpliste qu’on entend cou-
ramment veut que le transport de mar-
chandises par bateau réduise la pollu-
tion, les émissions de CO2, et permette 
une amélioration de la mobilité en évi-
tant la présence de centaines de milliers 
de camions dans Bruxelles. Ce slogan 
n’est correct que si les trafics sont à des-
tination ou en provenance de la Région.

“En effet, en déchargeant à Bruxelles 
des marchandises qui n’ont pas pour 
destination finale la Région, on attire 
dans un environnement urbain des 
marchandises qui doivent être redistri-
buée hors de la ville. Cela peut se faire 
en train, pour autant que la liaison fer-
roviaire soit assurée, ce qui n’est pas 
encore le cas, mais plus que probable-
ment en camion. Ainsi on 
génère des désagréments 
en termes de congestion 
urbaine, nuisances pour 
les riverains, émissions 
de particules fines... Sa-
chant qu’un bateau de 
1350 tonnes transporte 
l’équivalent de 60 camions, faites le 
compte !

La politique pour le canal doit donc 
encourager les activités qui utilisent 
la voie d’eau et dont les marchandises 
sont à destination ou provenance de la 
Région. Les autres trafics doivent être 
évités afin de privilégier d’autres activi-
tés comme des bonnes pistes cyclables, 
des lieux public de rencontres et des 
espaces verts qui manquent trop cru-
ellement dans cette zone ! Ce que nous 
nommons le ‘canal de la Senne’ doit 
devenir la colonne vertébrale du redé-
veloppement urbain.

Welke aanbeveling geef je aan men-
sen die een bezwaavrschrift willen 
indienen in het kader van het open-
baar onderzoek ?
Bruxellois, il vous reste 4 mois pour ré-
agir, vous indigner, proposer… Nul be-
soin d’étudier ce document en détail 
et d’avoir un avis sur chaque point ! 
Ajoutez une idée pour le cours d’eau 

qui passe à côté de chez vous ou attirez 
l’attention de l’administration sur une 
réalité de terrain qui rend une mesure 
inapplicable. Et communiquez simple-
ment vos remarques à l’administration !

Je kunt ook deelnemen aan de Staten 
Generaal van het Water in Brussel. De stad 
zal enkele weken lang, van april tot sep-
tember, leven op het ritme van water : 
tentoonstellingen, wandelingen, debat-
ten, congressen, oproep voor ideeën… 
Als je participeert aan deze activitei-
ten, verander je mee de manier waarop 
naar water gekeken wordt in deze stad. 

Het Waterbeheersplan is in openbaar 
onderzoek tot 28 augustus 2011. Je 
vindt het op www.leefmilieubrussel.
be > zoekwoord Waterbeheersplan). 
Voor meer info over de Staten Gene-
raal van het Water in Brussel kun je 
terecht op www.egeb-sgwb.be. Om 
onze lidvereniging Coördinatie Zenne 
te vinden, moet je surfen naar www.
coordinatiezenne.be.

Primeur : Brussel maakt borst nat in 2011 interview David Kuborn, coördinatie Zenne

Het ‘Zennekanaal’ zoals we het ons voorstellen.

Het ‘Zennekanaal’ zoals we het jammer genoeg 
te goed kennen. © Coördinatie Zenne

Nous pensons en effet que les cours d’eau dans un 

environnement urbain ont de multiples rôles à jouer : 

rôle paysager, fonction sociale, lieux de détente, 

de découvertes et de rencontres. Lieux par excellence 

de sensibilisation et d’éducation. Mais ils doivent être 

réaménagés et remis en valeur bien sûr.
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Was 26 april 2011 een 
legendarische datum 
of een dag om snel te 
vergeten ? Met onge-
veer een jaar vertra-
ging werd op die dag 
de start gegeven van 

de langverwachte participatieproce-
dure die moet leiden tot het geweste-
lijk plan voor duurzame ontwikkeling 
– het geepeedee'oh, het GPDO*. 

Bral behoort ook tot de selecte club die 
door de regering is uitgenodigd om deel 
te nemen aan de ‘prospectieve ateliers’ 
die het ontwerpplan moeten voeden. 

Die duren nog tot eind september. Er zijn 
vijf thematische ateliers : ‘omgaan met 
de bevolkingsgroei’, ‘een economie in 
dienst van de Brusselaars’, ‘verbeteren 
van de stedelijke leefomgeving’, ‘dichten 
van de maatschappelijke kloof’ en ‘het 
bevestigen van Brussels internationale 
rol’ of eenvoudiger gezegd huisvesting, 
economie, leefomgeving, sociale cohesie 
en internationale ontwikkeling. De op-
dracht is om eerst tot een gemeenschap-
pelijke visie te komen, dan tot strategi-
sche krachtlijnen en op basis daarvan 
actielijnen uit te zetten.

De deelnemerslijst vertoonde niet echt 
verrassingen : overheidsinstellingen van 

verschillende niveaus, de privésector en 
het middenveld, de academische wereld 
en de ministeriële kabinetten. Wel note-
ren we dat ook de federale regering en 
de twee andere gewesten zijn gevraagd. 
Welkom vrienden !

Tot zover de goede bedoelingen. Want 
wij zien een aantal hindernissen op het 
parcours. Ten eerste, de timing is zeer 
(té) kort. Tien dagen voor het startmo-
ment waren er nog steeds geen do-
cumenten beschikbaar voor de werk-
groepen, ook niet de aangekondigde 
‘thematische stand van zaken’. Er zijn 
verschillende voorbereidende studies, 

maar de inhoud en resultaten waren 
nog steeds niet publiek.

Ten tweede, het blijft een overleg met 
professionelen. De meeste deelnemers, 
de usual suspects zeg maar, zitten daar 
als spreekbuis voor bepaalde belan-
gengroepen. Maar de strakke kalender 
voorziet geen tijd om terug te koppelen 
met de verschillende achterbannen. 
Uiteraard komt er op het einde van de 
hele rit het verplichte openbaar onder-
zoek, maar dan moet het plan al een zo 
goed als afgewerkt product zijn. Over 
de beloofde openbare debatten voor 
een breed publiek was bij aanvang van 
de ateliers nog niets geweten.

De regering heeft ook beslist om dit 
planningsproces te doorkruisen met 
een tweede : een gedeeltelijke herzie-
ning van het Gewestelijk Bestemmings-
plan (GBP). Een GBP is een operationeel 
plan, dat projecten en vergunningen in 
de richting van het GPDO stuurt. Dus 
logisch zou zijn eerst de doelstellingen, 
dan de uitvoering. Maar het omgekeer-
de is waar.

Uit deze bizarre timing leiden wij af dat 
de regering zelf geen groot vertrouwen 
heeft in duidelijke resultaten van ate-
liers en planning. Bral zal deelnemen 
aan de vijf ateliers en zal er ook alles 

aan doen om haar achterban op de 
hoogte te houden en hun stem te laten 
doorklinken in de debatten. Maar he-
laas kunnen we niet zeggen dat we er 
erg in geloven.

Sarah Hollander, voorzitster Bral
Volg het laatste nieuws via bralvzw.be/GPDO

* Voor de Franstaligen is er nooit verwarring ge-

weest, het was meteen PRDD : Plan Régional de 

Développement Durable. De Nederlandstaligen 

begonnen echter te filosoferen : gaat het om een 

Duurzaam Plan of ligt het accent toch op de 

Duurzame Ontwikkeling : D-GewOP of GPDO. De 

laatste tijd spreekt de Brusselse administratie 

opnieuw van GPDO. Bral dus ook.

Plannen voor Brussel :  
in omgekeerde volgorde

 

Veel info over het nieuwe gewestelijk 
ontwikkelingsplan (GPDO) vind je vandaag al op deze 
nieuwe website www.brusselplus10.be. Het grote 
publiek kan er al vragen en opmerkingen op kwijt. Of 
daar dan feedback op komt, of er ‘actievere’ informatie 
komt, of digibeten iets met hun commentaar 
kunnen… dat is allemaal nog onduidelijk. 

http://www.bralvzw.be/GPDO
http://www.brusselplus10.be

