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de plannen

maritiem europa
‘L’Europe est arrivée, ook in de Maritiemwijk’, een uitspraak van tijdens de Uitwisseling die is bijgebleven.
Bewoners kijken verder dan hun wijk groot is. De effecten van grote projecten reiken verder dan de directe
omgeving. Een stelling die bij uitstek geldt voor de aanwezigheid van de Europese instellingen in Brussel.
Alle Brusselaars zijn op de één of andere manier betrokken partij. De bewoners van de Maritiemwijk na de
Uitwisseling des te meer. De kansen op een leefbare integratie van de Instellingen, mét aandacht voor de
lokale noden, zijn in de Europawijk zwaar gehypothekeerd. In de Maritiemwijk leeft er sterke hoop dat bij
de toekomstige ontwikkeling van de Thurn & Taxis-site dergelijke blunders zullen voorkomen worden.

Momenteel ligt er voor beide
wijken een mogelijks belang-
rijk plan op tafel. Bij de Stad
Brussel werd tijdens de laat-
ste gemeenteraad van 2003
het basisdossier van het Bij-
zonder BestemmingsPlan
(BBP) Wijk Kanaal - Thurn &
Taxis voorlopig goedgekeurd.

Over het ombudsplan voor
de Europawijk loopt nog tot
10 januari 2004 een ‘consul-
tatieronde’. Onderstaande
artikels geven meer tekst en
uitleg over het statuut en de
inhoud van, en de parallellen
en de verschillen tussen beide
plannen.

broodjes 
uit Litouwen
Nachtvluchten creëren jobs, heet
het. Maar is dat meer dan bluf en
chantage? En welke garanties
geeft DHL daarvoor? Wat is
trouwens het globale effect van
nachtvluchten op de tewerk-
stelling? Pakjesdiensten als
DHL vormen de spil van de
wereldwijde concurrentie. Zij
vliegen de goedkope producten
van elders ‘just in time’ naar
onze winkels zodat wij niet moe-
ten aankloppen bij de dure fir-
ma’s van hier. Ze doen dat trou-
wens gesubsidieerd want onze
gulle overheid stelt de lucht-
vaart vrij van allerlei taksen.
Subsidies voor delokalisatie
dus? Binnenkort komt ons vers
brood misschien ’s morgens
overgevlogen uit Litouwen.
Zoals nu ons drukwerk uit Ita-
lië. Of zoals we onze garnalen
overvliegen naar Marokko om
ze daar te laten pellen. Het gaat
dus om virtuele jobs die naad-
loos passen in de moderne per-
ceptie van economie maar die
allerminst duurzaam zijn.

Natuurlijk brengen de pak-
jesdiensten onze eigen just-in-
time exportproducten ook bij
hun kopers. Maar wie kan ons
zeggen of dat nettowinst of –ver-
lies oplevert? Niemand weet het.
Er gaat te veel aandacht naar de
jobs die er (op korte termijn)
bij komen omwille van de pak-
jesdiensten en te weinig naar de
jobs die er (op lange termijn)
door verloren gaan. Daarom
vragen Bral en de 3 andere
milieufederaties al lang een kos-
ten-batenanalyse van Zaventem
Nationaal.

Albert Martens
voorzitter BRAL vzw

zeker wonen

‘L’Europe est arrivée, 
ook in de Maritiemwijk.’

E E N  U I T G A V E  V A N  B R A L  V Z W

EXIT 200(30), 
2004 is er al
Ons feestjaar is voorbij... Met frisse moed zetten wij het
nieuwe jaar in met een vernieuwde Raad van Bestuur.
Welkom aan Francis Delrée en Frederik Depoortere!
Jullie, lezers, wensen wij een fantastisch 2004 toe!



ting enkel middenklasse-
woningen toe wat de sociale
diversiteit niet ten goede
komt. De Stad betreurt ook
het gebrek aan overleg en een
democratisch debat over de
toekomst van de site. Ze
vreest dat de opmerkingen
n.a.v. het openbaar onderzoek
vaak zullen botsen met bepa-
lingen die vastliggen in het
regeringsbesluit.

Ondanks deze beperkingen
zegt de Stad toch een werk-
baar plan te hebben opgesteld.
Met nadruk op een centraal
park, de integratie van de
woningen in de bestaande
Maritiemwijk en de (feite-
lijke) bescherming van het
patrimonium. Het BBP ver-
plicht promotoren die kanto-
ren willen bouwen om tege-
lijkertijd het equivalent aan
woningen op te trekken.

concreet
De Stad wil tijdens het

openbaar onderzoek met de
gemeente Molenbeek een
informatievergadering orga-
niseren voor de bewoners rond
de site. De te volgen proce-
dure laat geen tijd over voor
meer participatie, luidt het.
Het plan moet namelijk goed-
gekeurd zijn tegen begin 2005. 

We kunnen het niet hard
genoeg roepen: laat uw
mening kennen en reageer tij-
dens dit openbaar onderzoek.
De toekomst van Thurn
&Taxis staat nu op het spel.
meer info:
mirjam@bralvzw.be
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zeker wonen

Bij de stad Brussel loopt het openbaar onderzoek 
voor BBP Thurn & Taxis 
van 9 januari tot en met 9 februari 2004. 
Overlegcommissie op 17 februari.

thurn & taxis

de laatste etappe

De perimeter van het BBP
Thurn & Taxis bevat de site
zelf, het voormalige douane-
gebouw aan de Picardstraat
en het havengebied, met in
het verlengde daarvan enkele
bouwblokken langs de Dieu-
donné Lefèvrestraat in Laken.
Het plan stelt zich als doel de
historische site te herbestem-
men en te integreren in het
stedelijk weefsel.

openbare ruimte
Het BBP voorziet in 4 ha

groene ruimte waarvan 3 ha
park voor de gebruikers en
bewoners van de site en de
wijken errond. De centrale

Parklaan die de site vanaf het
Redersplein doorkruist, biedt
het overige groen. Op de krui-
sing van de Havenlaan met
de toekomstige Parklaan
komt het Thurn & Taxis-plein
waar activiteiten zoals Cou-
leur Café kunnen blijven
doorgaan. Het BBP voorziet
ook de herwaardering van het
voormalig passagiersstation-
netje en de aanleg van een
stationsplein. De bestaande
toegangen tot de site worden
geoptimaliseerd en enkele
nieuwe linken worden  ge-
creëerd (bv. trap aan het Lae-
kenveldsquare).

mobiliteit
Auto’s zullen de site enkel

kunnen bereiken via de toe-
gangen aan de Picardstraat
en de Havenlaan. Van daaruit
kunnen ze 2 eenrichtingslus-
sen volgen. Een langs de
westkant en de andere langs
de noordkant. Het openbaar
vervoer zal de site doorkrui-
sen in een eigen bedding op
de Parklaan. Het BBP geeft
de voorkeur aan openbaar
vervoer via het Redersplein
en niet via de geplande
Picardbrug (waarvan de
milieueffectenstudie nog
loopt). Het BBP hoopt ook
op de opening van het metro-
station Sainctelette. De spoor-
lijn ter hoogte van de Bock-
staelbrug blijft behouden voor
eventueel gebruik in functie
van de TIR-zone.

bestemmingen
Een administratieve zone

voor 180.000 m2 nieuwe kan-
toren strekt zich uit van het
Redersplein tot achter het
goederenstation. Op de hoek
tussen de Havenlaan en de
toekomstige Parklaan komt
een kantoortoren van 100 à
150 m hoog. Dit om tegemoet
te komen aan de grote kan-
tooroppervlakte die het rege-
ringsbesluit oplegt zonder de
hele site vol te bouwen met
infrastructuur die hoger is dan
de bestaande gebouwen.

De ‘wijk van de kennis’ is
dan weer goed voor 150.000m2

infrastructuur en 3.000 stu-

denten. Als dit project wordt
a fgeblazen ,  moeten  e r
50.000m2 kantoren, 30.000m2

middenklasse-woningen en
20.000 m2 handel gerealiseerd
worden.

De zone in het noordwes-
ten, grenzend aan de Mari-
tiemwijk, is bestemd voor
70.000 m2 huisvesting waar-
van 5.000 m2 voor lokale
functies.

Het BBP bevestigt de be-
stemmingen van het Konink-
lijk Pakhuis en de Magazijnen
waarvan de renovatie volop
aan de gang is. Het goede-
renstation wordt ingekleurd
voor collectieve voorzienin-
gen en openbare diensten,
met de mogelijkheid om tot
50% te besteden aan handels-
en hotelfuncties. De circus-
school die sinds enkele jaren
in het goederenstation huist,
kan blijven, al is het waar-
schijnlijk elders op de site.

stad brussel 
versus gewest

Bij de Stad klinkt het una-
niem dat het regeringsbesluit
(zie Alert 276) een zeer strikt
kader oplegt. Het BBP moet
plaats bieden aan een wijk
met een zeer hoge dichtheid
waarvan een groot aantal m2

kantoren. Ook de ‘wijk van de
kennis’ staat in het besluit.
Het aantal woningen moet
overeenstemmen met 25%
van de totale vloeropper-
vlakte, collectieve infrastruc-
tuur niet meegeteld. Het BBP
laat op het vlak van huisves-

Een grotendeels braakliggende en leegstaande site van 45 ha in het hart van het
Brussels gewest biedt eindeloos veel ontwikkelingskansen. De teerling is gewor-
pen, de keuzes zijn gemaakt, het plan ligt op de plank. In dit artikel geven we een
inhoudelijke verduidelijking van het plan. Een kritische reflectie volgt in het vol-
gende Alertnummer.

Het noordoosten van de site wordt voorbehouden voor
de ‘wijk van de kennis’ die de verschillende
ingenieursopleidingen in Brussel moet samenbrengen.

Het Wetstraat-observatorium heeft zijn deuren gesloten. 3 maanden lang
verzamelden we opmerkingen over de aanleg en het gebruik van de
vernieuwde Wetstraat. We zullen alle informatie onversneden doorgeven
aan de bevoegde overheden. Dank aan iedereen voor de reacties.
Het goede nieuws: Tellingen van Pro Velo wijzen erop dat fietsers de
Wetstraat (her)ontdekt hebben. Waar kort voor de werken nauwelijks
50 fietsers per uur werden gesignaleerd tijdens het spitsuur, bedraagt
dit cijfer na de werken 120.

wetten voor goede straten
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ombudsplan

nu in cadeauverpakking

Een inhoudelijke evaluatie
van het ombudsplan op basis
van de zaken die de Coördi-
natie Europa (3 wijkcomités,
IEB en Bral) al 15 jaar lang
vraagt, levert een zwakke
score op.

overleg 
en beslissingen

De Coördinatie Europa is
al lang vragende partij voor de
oprichting van een overleg-
structuur met bewonersbe-
trokkenheid. Behalve een per-
manente denktankfunctie
over de toekomst van de
Europawijk, moet die struc-
tuur de belangrijke taak krij-
gen om toe te zien op de uit-
voering en de bijsturing van
de projecten die kaderen in

het ontwikkelingsplan voor
de wijk. Het Partnership uit
het ombudsplan betekent
daartoe een aanzet, maar de
uitwerking ervan is niet
genoeg doorgedreven. Inhou-
delijk moet het voorstel zeker
bijgestuurd worden: bewo-
ners moeten als evenwaar-
dige partners aan de onder-
handelingstafel zitten. Eén
afgevaardigde van de ‘burg-
ergemeenschap’ als ‘consul-
tatieve’ excuus-truus is ruim
onvoldoende. Daarnaast moe-
ten er garanties komen dat
iedereen over voldoende
informatie beschikt en over de
nodige middelen om die
informatie te evalueren.
Omdat er hoge belangen op
het spel staan, moet de nieuwe

structuur voldoende gezag
hebben om de beslissingen
correct uit te voeren.

huisvesting en
mobiliteit

Verder eist de Coördinatie
betaalbare huisvesting en een
andere mobiliteit. Om wonin-
gen te voorzien voor de hui-
dige Brusselaars moeten
sterke maatregelen duidelijke
grenzen stellen aan het directe
‘impactgebied’ van de Euro-
pese instellingen en haar
‘entourage’. Met de bestem-
ming ‘huisvesting’ kan men
nog alle kanten uit en zal de
vrije markt in het voordeel
van de duurdere huisvesting
spelen. Een leefbare wijk
heeft ook nood aan gemeen-

schapsvoorzieningen voor
bewoners en lokale handel.

Een ander mobiliteitssys-
teem biedt voorrang aan de
zwakke weggebruiker door
de auto terug te dringen en het
openbaar vervoer te promo-
ten. Meer tunnels, zoals voor-
gesteld in het plan, zuigen
alleen meer vierwielers aan en
verhogen dus zeker niet de
leefbaarheid van de stad. Ook
van nieuwe metrolijnen zijn
we geen voorstanders. Eigen
busbeddingen en boven-
grondse tramlijnen zijn effi-
ciëntere investeringen, zoals
de voorgestelde tramlijn op de
Etterbeeksesteenweg. De
Europawijk is trouwens al
zeer goed ontsloten met het
openbaar vervoer. Er moet
vooral gewerkt worden aan
een betere toegankelijkheid
en een hogere zichtbaarheid.

zuinig met ruimte
Met plezier leest de Coör-

dinatie in het ombudsplan het
pleidooi voor een gemeen-
schappelijk en ruimtelijk dus
zuiniger gebruik van de
bestaande infrastructuren.
Zowel tussen de verschillende
Europese instellingen als tus-
sen de gebruikers en de bewo-
ners van de wijk (zoals par-
kings). Want de Europawijk
behoeft vooral geen nieuwe
infrastructuur, maar een inten-
siever gebruik van wat er is.
En daar knelt het schoentje.
Dit ombudsplan stelt namelijk
ook een hele resem nieuwe
projecten voor. Zoals een

multifunctioneel complex op
het Van Maerlant blok.

eerlijke intenties?
Belangrijkste vraag blijft

natuurlijk de bedoeling en het
statuut van het plan. Onze
ervaring met eerdere plannen
voor de Europawijk indachtig,
vrezen we dat dit opnieuw
veel woorden en mooie plan-
nen zijn om nog maar eens
nieuwe immo-projecten te
verpakken. Een plan dat eer-
der korte termijnstewerkstel-
ling in de bouw beoogt dan
langetermijnsresultaten voor
de leefbaarheid van de Euro-
pawijk.

Bewoners hun gedacht laten
zeggen over een plan van een
studiebureau heeft niets te
maken met bewoners betrek-
ken bij de toekomstige ont-
wikkeling van de Europawijk.
Een soort referendum over een
plan is iets anders dan samen
plannen. We vragen trouwens
dat àlle Brusselaars actief
betrokken worden bij dit over-
leg, want de integratie van de
Europese instellingen beïn-
vloedt het volledige Brusselse
gewest. Verder is het aan de
overheid om eerst kleur te
bekennen, om uitspraken te
doen en beslissingen te nemen
over hun visie over de voor-
gestelde ingrepen. Wat zijn
hun prioriteiten, hun timing
en vooral: welke middelen
hebben ze hiervoor ter
beschikking? Dàt is het ver-
trekpunt van de discussie.
meer info: ann@bralvzw.be

‘Globaal stedenbouwkundig concept voor de Europawijk in Brussel’. Wat valt er
nog te concipiëren? En hoe kan er globaal gedacht worden over de toekomstige
ontwikkelingen van een wijk waar men intussen grootse projecten blijft uit de
grond stampen en verder vergunningen aflevert?

Een culturele
pool op het Van
Maerlant blok
kan volgens het
ombudsplan als
katalysator voor
de stad
fungeren.

De problemen: We kregen meerdere opmerkingen over de gebrekkige aanleg.
Straatstenen liggen op sommige plaatsen nu al schots en scheef. Over het
gebruik dan: door de quasi onbestaande scheiding tussen voet- en fietspad stap-
pen vele voetgangers achteloos en veelal onwetend op het fietspad. Verder zijn
hindernissen die de doorgang op voet- en/of fietspad bemoeilijken bijna dage-
lijkse kost: stellingen, werfmachines, verkeerskegels, hekwerken, betonblokken,
verhuiswagens,... Met alle gevolgen vandien.
Tussentijdse conclusie: Verdienstelijk idee maar gebrekkige uitvoering. Kan
beter!

Illustraties: met dank aan de heer Thonon



kanaal, de Groene Wande-
l ing) .  Op 20 november
200(30) (maar liefst een jaar
en 5 maanden later) heeft de
regering een voorstel tot
bescherming van de paviljoe-
nen goedgekeurd. Als de eige-
naars (1 paviljoen behoort aan
de Stad Brussel, het andere
aan Shell) hiertegen geen
bezwaren indienen, is de
definitieve klassering over
enkele maanden een feit.
Bezwaren verwachten we niet.
Shell is namelijk bereid om
haar paviljoen voor een sym-
bolische euro over te dragen
aan de Stad en de Stad is de
klassering gunstig gezind.
Maar hoe zit het met de res-
tauratie en de herbestemming?
Want door de definitieve klas-
sering komen er subsidies vrij
voor de restauratie van de
paviljoenen. Na navraag blijkt
dat de gewestelijke cel Monu-
mentenwacht noch de Stad
zelf hiervoor al concrete stap-
pen hebben ondernomen. Of
wat het lot is van een niet-pri-
oritair dossier.

stedenbouwkundige
lasten
(zie ook Alert 291)

Minister-president Ducarme
stond open voor de argumen-
ten van de vastgoedsector,
nadat 4 beroepsorganisaties
het recente besluit over de ste-
denbouwkundige lasten heb-
ben aangevochten bij de Raad
van State. Gevolg is dat de
Brusselse regering op inita-
tief van staatssecretaris Draps
opnieuw door de knieën is
gegaan ‘om een bevriezing
van de investeringen voor kan-
toren, ondernemingen en han-
delszaken te vermijden’. 

Liever de vestiging van
economisch potentieel aan-
moedigen dus. Alweer een
gemiste kans op een sterk ins-
trument als hefboom voor
sociale diversiteit.

Meudonpaviljoenen
(vervolg op Alert 279)

Tergend langzaam maar zeker
evolueert de klasseringsaan-
vraag voor de Meudonpavil-
joenen in Neder-over-Heem-
beek in de goede richting.
Inzet is de klassering, restau-
ratie en herbestemming van de
2 paviljoenen. Op 1 juli 2002
hebben Bral en het gemeen-
schapscentrum Heembeek-
Mutsaard de aanvraag inge-
diend. Als reactie heeft de
Brusselse staatssecretaris
Draps, bevoegd voor Monu-
menten en Landschappen, een
dubbele opdracht gegeven:
enerzijds aan zijn administra-
tie om een ontwerpbesluit
voor bescherming op te stel-
len, anderzijds aan de cel
Monumentenwacht om een
voorstel voor de toekomst van
de paviljoenen te formuleren.
Onze wensen zijn intussen
gekend: een ontmoetings- en
expositieruimte en een cafe-
taria voor socio-culturele acti-
viteiten (in functie van het
gemeenschapscentrum, de
educatieve boottochten op het
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leefbare buurt hou uzelf 
aan het lijntje

Maar liefst 6 telefoonnummers, 4 faxnummers en 3
e-mailadressen. Keuze zat. Maar eerst bepalen of het om
een gemeenteweg of een gewestweg gaat. Doe de test:
knip dit uit en hang het op je koelkast. Wanneer de eer-
ste straatlamp het begeeft, ga je het lijstje af.

Eén van de lessen van de Uitwisseling: in New York
kan je voor alle klachten terecht op 1 groen nummer waar
je direct wordt doorverbonden met de betrokken dienst.

asteriks en de kankers
kom op tegen leegstand

Hoeveel lege gebouwen Brus-
sel telt, weet niemand exact.
Brussel doet dat namelijk niet,
tellen. Schattingen over het
aantal woningen dat je zou
kunnen inrichten in al die lege
panden, lopen uiteen van
15.000 tot 30.000. Samen met
de Brusselse Bond voor het
Recht op Wonen trekt Bral
binnenkort van leer tegen de
kankers en de leegstand. Eerst
identificeren we zoveel moge-
lijk lege gebouwen. Eind
februari krijgen al die ver-
geethoekjes dan een gedachte-
streepje onder de vorm van
een affiche. De eigenaar krijgt
een beleefde brief met de sug-
gestie zijn of haar onroerend

kapitaal af te stoffen en ten
dienste te stellen. De sociale
verhuurkantoren en het Net-
werk Wonen kunnen de eige-
naars daarbij helpen.

Met deze actie willen we
ook de toekomstige gewest-
regering goede ideeën influis-
teren. We hebben een was-
lijst aanbevelingen uitge-
werkt. De verenigingen die
opkomen voor huisvesting
zouden veel meer kunnen ren-
overen als ze investerings-
budgetten kregen. En de strijd
tegen de leegstand zou veel
efficiënter verlopen als er
meer gespecialiseerd over-
heidspersoneel was. Zo zijn
juristen erg belangrijk. Verder

kunnen de procedures die de
overheid moet volgen om
woningen te renoveren, ver-
soepeld worden. Zeker binnen
de wijkcontracten. Tenslotte
moet de regering speculatie
de pas afsnijden. Het moet
duidelijk zijn waar woningen
en waar kantoren mogen
komen.

ook jij, brutus
De woningnood en de

stadskankers gaan elke Brus-
selaar aan. Daarom vragen
we alle groepen actieve Brus-
selaars om mee te werken aan
deze actie.
contact: piet@bralvzw.be
of 02/217 56 33
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energie

op kantoor in kyoto

Het jaar 200(30) schuift na
2002 en 1998 mee in de top
3 van warmste aller tijden.
Dat is nog maar het begin van
het broeikaseffect. De vol-
gende decennia zou de aarde
nog meer opwarmen. Brussel
kan er iets aan doen. Er hoe-
ven heus niet overal wind-
molens te komen; het ener-
gieverbruik terugdringen is
voldoende.

er warmpjes in
Koning auto onttronen blijft

een doel van Bral. Zijne
Majesteit stinkt verschrikkelijk
en is verantwoordelijk voor
24% van de broeikasgassen.
Een grotere serrebouwer is de
verwarming in de stad. Wonin-
gen nemen 42% van het ener-
gieverbruik voor hun reke-
ning; kantoren 30%.

Onder ons gezegd en
geschreven: onze woningen
zijn even goed geïsoleerd als
de huizen aan de mediterrane
kust. We jagen de warmte
door deuren en vensters. Het
Brussels parlement beseft dat
het niet mag laten betijen. De
gewestelijke stedenbouw-
kundige verordening legt op
dat elke grondig verbouwde
of nieuwe woning een K-
waarde moet halen van 55. K
geeft weer hoe makkelijk een
ruimte warmte afstaat aan zijn
omgeving. Hoe minder K,

hoe beter een woning geïso-
leerd is. K55 is weinig ambi-
tieus. Een lage-energie-
woning haalt K35. Kantoren
en schoolgebouwen hebben
het nog makkelijker. Die moe-
ten maar K65 halen. Waar die
gunstbehandeling vandaan
komt, staat niet in de veror-
dening.

De gevels van de meeste
kantoortorens bestaan hoofd-
zakelijk uit glas. Zelfs de
meest geavanceerde dubbele
beglaasde wand isoleert nog
altijd drie keer minder goed
dan een geïsoleerde volle
muur. Kantoren en woningen
op gelijke voet behandelen,
zou bouwen met glas moei-
lijker maken. Als kantoren
daardoor duurder worden,
zouden promotoren mis-
schien belangstelling krijgen
in woningbouw.

Met winkels is het nog
erger gesteld. Voor zover wij
weten, zijn er geen normen.
Dit stimuleert de tendens om
geen deuren meer aan winkels
te voorzien en enkel rolluiken
om ’s nachts neer te laten.

er flink naast
Normen zijn één ding. Het

probleem is meestal de niet-
naleving ervan. Het Brussels
Energieagentschap betreurt
dat isolatie in woningen vaak
dunner uitvalt dan gepland.

Bovendien wordt ze vaak
slecht geplaatst waardoor
koudebruggen ontstaan (plek-
ken waar koude luchtcircu-
latie mogelijk blijft). En in
controle is er als van oudsher
niet voorzien.

zeg dat europa 
het gezegd heeft

Een Europese richtlijn legt
op om in januari 2006 te star-
ten met een soort energierap-
porten voor nieuwbouw en
verbouwingen. Gebouwen
worden geëvalueerd op het
vlak van isolatie, ligging, ver-
warmingssysteem, gebruik
van airco, enz. Punten voor de
totale energieprestatie van het
gebouw dus. Een buis op het
rapport betekent huiswerk
opnieuw maken. In onze
buurlanden bestaat zoiets al.

Bovendien moet Brussel
vanaf 2006 energiecertifica-
ten afleveren voor elk gebouw
dat verkocht of verhuurd
wordt. Zo’n certificaat is een
doorlichting die de huurder of
koper vertelt of het gebouw
energiezuinig is of niet. Zoals
bijvoorbeeld al bestaat voor

koelkasten. De huurder of
koper weet dan meteen hoe
zwaar het gebouw in de por-
temonnee zal graaien. Meer
bureaucratie natuurlijk maar
wel een prima stimulans om
energievretende panden links
te laten liggen.

Meester Europa heeft
Brussel dus bij de les gehaald.
Het BIM (Brussels Instituut
voor Milieubeheer) werkt
sinds een jaar aan een ordon-
nantie die deze ‘energierap-
porten’moet mogelijk maken.
In het Brusselse ‘plan tegen
klimaatverandering’van 2002
was er geen sprake van een
aanpak van de energiever-
spilling. Het plan vermeldde
koudweg dat Brussel op dat
vlak de Kyoto-doelstellingen
niet kon halen.

Een strengere aanpak is
nochtans niet gegarandeerd.
Brussel is dan wel verplicht
om een puntensysteem op
poten te zetten, het bepaalt
zelf hoe hoog de lat komt te
liggen. Vlaanderen zou een
stuk strenger worden. Durft
Brussel zijn slechte leerlingen
buizen?

Een
kantoortoren is
doorgaans geen
schoolvoorbeeld
van doordacht
isoleren.

afval

gedaan met de platte pint
Plastic wegwerpbekers zijn een
vloek. Vraag het maar aan
iedere fuifganger of -organi-
sator. Het bier verliest zijn
smaak, het bekertje lekt in geen
tijd en de vloer wordt een
plakkerig slagveld van bier-
resten en plastic. Bovendien
is de afvalberg reusachtig.

Omdat glas op grote eve-
nementen gevaarlijk is, vormt
de herbruikbare beker uit
kunststof een uitstekend alter-
natief. Biertje of frisdrank
smaken even lekker als in een
glas. De beker voelt aan als
een echte pint, is nagenoeg

onbreekbaar en kan worden
afgewassen. De prijs voor een
polycarbonaat-beker hangt
sterk af van het benodigde
aantal en van de materiaal-
dikte. Voor 5.000 bekers met
tweekleurenopdruk betaal je
ongeveer 0,5 d per stuk. Een
polypropyleen-beker is goed-
koper maar niet transparant.
In de handel kost een weg-
werpbeker 0,045 d. Een her-
bruikbare beker is dus snel
terugverdiend.

Dilbeek was een pionier-
gemeente met de aankoop van
herbruikbare bekers om ze

uit te lenen voor feesten.
Steeds meer gemeenten vol-
gen dat voorbeeld. Een
enquête op de Gentse fees-
ten toonde aan dat de consu-
ment de herbruikbare beker
massaal verkiest boven de
wegwerpbeker. Conclusie:
vraag je gemeente een pakket
herbruikbare bekers aan te
kopen voor het lokale feest-
gedruis.
meer info:
http://212.113.74.40/jahia/
Jahia/pid/400
Bewerking van teksten van
Intercompost en OVAM.

bXl in de wereld



vergunningsaanvragen in openbaar onderzoek

• ANDERLECHT
Luchtvaartsquare 23-27
Stedenbouwkundige vergunning voor
de verbouwing van 2 gebouwen in
hotel.
Tot 26-12-03
Overlegcommissie op 7-1-04

Demosthenesstraat 65-71
Stedenbouwkundig attest voor de
bouw van een appartementencom-
plex met parking.
Tot 26-12-03
Overlegcommissie op 7-1-04

• BRUSSEL LOUIZA
Terhulpsesteenweg 120-122
Herpain Entreprise NV vraagt een
stedenbouwkundige vergunning voor
de bouw van een kantoorgebouw en
een milieuvergunning IB met effec-
tenverslag voor de aanleg van een
overdekte parking (194 voertuigen),
een opslagplaats en diverse tech-
nische installaties.
Tot 26-12-03
Overlegcommissie op 6-1-04

Louizalaan 288-296,
Vleurgatsesteenweg 125-129
Stedenbouwkundige vergunning
voor de uitbreiding van woningen
(3.136 m2), kantoren (1.014 m2) en
handel (270 m2) met een overdekte
parking (24 voertuigen).
Tot 26-12-03
Overlegcommissie op 6-1-04

• BRUSSEL NO/ 
LEOPOLDWIJK

Archimedesstraat (gedeelte
tussen de Ambiorixsquare
en de Stevinstraat)
Stedenbouwkundige vergunning om
33 bomen te vellen en opnieuw aan
te planten.
Tot 12-1-04
Overlegcommissie op 20-1-04

F. Rooseveltlaan 79
Stedenbouwkundige vergunning voor
de afbraak van een 4-gevel villa en de
bouw van een gebouw met 16 wonin-
gen en een parking (24 voertuigen).
Tot 12-1-04
Overlegcommissie op 20-1-04

J. Jordaensstraat 34
Deutschsprachige Gemeinschaft
vraagt een stedenbouwkundige ver-
gunning voor de renovatie van het
herenhuis, de constructie van een bij-
gebouw en de wijziging van de
bestemming in een uitrusting van
collectief belang.
Tot 26-12-03
Overlegcommissie op 6-1-04
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Aarlenstraat 63-65
Stedenbouwkundige vergunning voor
de renovatie en verbouwing van een
handelspand en residentieel gebouw
tot kantoren (1.835 m2), met aanleg
van een openluchtparking (4 voer-
tuigen).
Tot 26-12-03
Overlegcommissie op 6-1-04

• BRUSSEL NOORDWIJK
Willebroekkaai 28
Stedenbouwkundige vergunning met
effectenverslag voor de wijziging van
het gebruik van een handel in een
feestzaal.
Tot 12-1-04
Overlegcommissie op 20-1-04

• BRUSSEL VIJFHOEK
Kunstberg 6-16
Stedenbouwkundige vergunning voor
de herinrichting van vertikale circu-
laties, de inrichting van nieuwe sani-
taire en technische installaties en de
vervanging van de ramen.
Tot 12-1-04
Overlegcommissie op 20-1-04

Fabriekstraat 17 
en O-L-V Van Vaakstraat 22
Stedenbouwkundige vergunning voor
de verhoging van de twee gebouwen
met één verdieping.
Tot 12-1-04
Overlegcommissie op 20-1-04

Europakruispunt
Stedenbouwkundige vergunning voor
de inrichting van een conferentie-
centrum dat in verbinding staat met
het hotel Méridien en voor de wijzi-
ging van het voorziene handelsge-
lijkvloers, met buitenaanleg.
Tot 12-1-04
Overlegcommissie op 20-1-04

Vossenplein 18- 20/ 
Reebokstraat 17-23
Stedenbouwkundige vergunning voor
de restauratie, de afbraak en de
gedeeltelijke heropbouw van negen
woningen, twee handelsruimten en
een polyvalente zaal.
Tot 26-12-03
Overlegcommissie op 6-1-04

• ETTERBEEK
Ijzerlaan 19
De Landesbank Hessen - Thüringen
vraagt een stedenbouwkundige ver-
gunning voor de uitbreiding van een
bestaand gebouw gebruikt als verte-
genwoordingingsbureau.
Tot 14-1-04
Overlegcommissie op 22-1-04

de Haernestraat 59-61
Stedenbouwkundige vergunning voor
de omvorming van een opslagplaats
en 22 parkeerplaatsen tot 11 wonin-
gen met 11 parkeerplaatsen.
Tot 14-1-04
Overlegcommissie op 22-1-04

• NEDER-OVER-HEEMBEEK
De Bejarlaan, de Tyraslaan
en A. Van Osslaan
Scania NV vraagt een stedenbouw-
kundige vergunning voor de oprich-
ting van een bedrijfsgebouw voor
invoer, verhuur, herstelling en onder-
houds- en servicecontracten van hun
producten. Milieuvergunning IB met
effectenverslag voor de uitbating van
diverse opslagplaatsen, een verflabo,
spuitcabines en een openluchtpar-
king (200 voertuigen).
Tot 12-1-04
Overlegcommissie op 20-1-04

• OUDERGEM
De kruispunten van 
de Triomf- en Invalidenlaan, 
en de Invaliden- Cockxlaan
Stedenbouwkundige vergunning voor
de heraanleg van de kruispunten.
Tot 2-2-04
Overlegcommissie op 13-2-04

G.E. Lebonlaan 133
Stedenbouwkundige vergunning voor
de bouw van 3 appartementen.
Tot 16-1-04
Overlegcommissie op 23-1-04

• SCHAARBEEK
Roodebeeklaan 76-78
Maison de repos Well Care vzw
vraagt een stedenbouwkundige ver-
gunning voor de bouw van een rust-
huis met 161 kamers en 13 apparte-
menten.
Tot 14-1-04
Overlegcommissie op 23-1-04

Wijnheuvelenstraat 256-262
Stedenbouwkundige vergunning voor
de sloop van een werkplaats en de
bouw van 11 appartementen.
Tot 14-1-04
Overlegcommissie op 23-1-04

• St-PIETERS-WOLUWE
Zone begrensd 
door de Tervuren-, 
P. Damien-, Gulden Dallaan 
en de F. Gaystraat
Het gemeentebestuur vraagt de
gedeeltelijke opheffing van het BBP
nr. II/5.
Tot 31-12-03

meer openbare onderzoeken

op www.bralvzw.be

In het kader van de stedenbouwwetgeving en de milieuwetgeving moeten de aanvragen van sommige
projecten aan een openbaar onderzoek onderworpen worden. Hieronder vind je de aankondigingen
van de belangrijkste openbare onderzoeken. We streven volledigheid van de lijst na maar kunnen deze
niet langer garanderen. Wens je de tussentijdse oogst via e-mail of post te ontvangen: contacteer ons
op ann@bralvzw.be of 02/217 56 33.
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