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Veel terreinen in Brussel zijn
vervuild door lekkende ben-
zinetanks of industriële acti-
viteiten. De bodem zit er vol
gevaarlijke polyaromatische
koolwaterstoffen of zware
metalen als lood of cadmium.
Zolang de grond rust, blijft het
gevaar klein. Maar wie graaft,
doet stof opwaaien en dan

komen die vervuilende stof-
fen vrij. Wat als je er een
moestuin op aanlegt!

Vlaanderen heeft sinds
1995 een Bodemsaneringde-
creet. Brussel stemde vorig
jaar de ordonnantie betref-
fende het Beheer van Veront-
reinigde Bodems. Het ver-
schil zit hem in meer dan de

woordkeuze alleen. Sleutel-
begrip in de Brusselse wet-
geving is risicobeheer, niet
sanering. De ordonnantie was
tijdens de vorige legislatuur
gestemd maar met de publi-
catie van de uitvoeringsbe-
sluiten is het geheel opera-
tioneel.

het resultaat
De bedoeling van de ordon-
nantie is niet om zoveel moge-
lijk verontreinigde gronden
terug te voeren tot hun natuur-
lijke staat. Het beleid stelt
zich al tevreden om een stand
van zaken op te maken en de
risico’s te beperken. Blijft het
risico voor mens en milieu
‘draaglijk’dan volgen er ver-
der geen maatregelen.

Verontreinigde gronden
worden niet noodzakelijk
gesaneerd. Alleen zware
bedreigingen voor gezond-

steden-
beleid
Heb je zin in een portie meer ste-
denbeleid? Ook in Brussel? Vul
nu  j e  winke lkar re t j e  op
www.meerstedenbeleid.be.

De webstek is een reactie op
de beleidsnota van de Vlaamse
minister bevoegd voor Steden-
beleid. Die nota blijft steken in
stereotiepe beschrijvingen van
de toestand. Er zit weinig enga-
gement en visie in. De minister
schijnt alle problemen te willen
oplossen door tweeverdieners
naar de stad te halen. Maar de
stad is meer dan alleen econo-
mie. Het kan een creatief labo-
ratorium zijn voor nieuwe maat-
schappelijke processen.

We hadden liever gezien dat
de minister iets deed met het
Witboek Stedenbeleid. Van dat
visionair basiswerk over de toe-
komst van de stad is nauwelijks
een spoor terug te vinden in de
nota. Het kan nochtans de start
zijn voor meer en beter steden-
beleid in de toekomst. Meer
omdat steden ook in andere
beleidsdomeinen een voortrek-
kersrol vervullen. En beter staat
voor: een beter onderbouwd,
sociaal en integraal stedenbe-
leid waar de stadsbewoners van
vandaag beter van worden.

Wie deze mening deelt, kan
de bovenstaande oproep onder-
tekenen. Bij elke extra 100
ondertekenaars krijgen de poli-
tiek verantwoordelijken en de
pers de oproep nog eens door-
gestuurd.

Albert Martens
voorzitter Bral vzw

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

de wet

echt proper kan niet meer
Flink wat Brusselse terreinen zijn vervuild met zware metalen en andere stof-
fen. Maar, zegt de Brusselse regering, of we dat saneren, valt nog te bezien.Als
het gezondheidsrisico ‘draaglijk’ is, blijft alles zoals het is.

leefbare buurt

Laat hem maar balken. Zolang het geen grote gevaren oplevert, grijpt de
overheid niet in.
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heid of leefmilieu moeten ver-
dwijnen. Met draaglijke risi-
co’s moeten we in Brussel
kunnen leven. Of een risico
bedreigend is of draaglijk,
hangt af van het gebruik van
de grond. Is er geen gekende
toekomstige bestemming
voor de grond, dan dient de
bestemming van het Gewes-
telijk Bestemmingsplan als
referentie.

een duidelijke
keuze
In de voorbereidende teksten
vinden we een uitgebreide
verantwoording voor de filo-
sofie van de ordonnantie.
Uiteraard gaat het om het
afwegen van de bescherming
van het leefmilieu tegenover
economische belangen. Hoe-
wel de wetgever erkent dat de
twee evenwaardig zijn, lezen
we toch duidelijk meer argu-
menten die voor de economie
pleiten, dan er geciteerd staan
ten voordele van het milieu.
“Het economische belang van
de exploitant mag pas worden
opgeofferd wanneer de risico’s
ten opzichte van het leefmilieu
en de gezondheid ondraaglijk
zijn.” Pas optreden wanneer
iets ondraaglijk is, staat
natuurlijk haaks op een pre-
ventief beleid.

economische
motivaties
De beperkte oppervlakte van
Brussel is het argument. Er
zijn te weinig terreinen
geschikt voor economische
exploitatie. Ze lang onge-
bruikt laten liggen voor sane-
ringswerk vindt het beleid
geen optie.

De landbouwsector is ver-
waarloosbaar en natuurge-
bieden zijn er nauwelijks. Ook
dat is een reden om geen
zware saneringsnormen op te
leggen. De meeste terreinen
kennen een hoge rotatie. Vele
activiteiten hebben elkaar
opgevolgd, met een wisse-
lende graad van vervuiling tot
gevolg. Het is niet eenvoudig
te achterhalen wie waarvoor
verantwoordelijk is.

de prijs 
van de woningen
Om te illustreren dat bodem-
sanering een complexe mate-
rie is, begon de minister in
het parlement zijn toelichting
met de volgende overweging:
“Er wordt gevreesd dat de
eindfactuur bij de bouw- of
renovatiewerken wegens de
saneringskosten dermate
zwaar zou zijn dat het niet
mogelijk wordt die gronden te
herbestemmen als woonge-
bied tegen een lage of matige
prijs of zelfs eenvoudigweg

als typisch woongebied”. Uit
zijn context gelicht, klinkt het
vreemd, maar de minister
pleitte vooral voor een sane-
ringsaanpak in functie van de
toekomstige bestemming.

de inventaris
Het Brussels Instituut voor
Milieubeheer (BIM) moet
verontreinigde bodems oplijs-
ten. Ook de bodems waar-
voor sterke aanwijzingen
bestaan op omvangrijke ver-
ontreiniging. Van die percelen
houdt het Instituut de kada-
strale  gegevens bi j ,  de
bestemming volgens het
bodembestemmingsplan, de
identiteit van de eigenaar of
andere rechtstreeks betrok-
kene, de exploitant, de aard
van de exploitatie, de gege-
vens over bodemonderzoe-
ken en opgelegde maatrege-
len. Vandaag telt een lijst
6 126 percelen, waarvan
5 500 in kaart gebracht. Eige-
naars en exploitanten kunnen
over hun perceel inzage krij-
gen in de gegevens. Voor het
grote publiek is er alleen de
kaart ter beschikking. Wie
meer wil weten over een
bepaalde site moet een belang
kunnen aantonen en over de
uitdrukkelijke toestemming
van de eigenaar beschikken.
Het recht op informatie is dus
beperkt.

verkennend
bodemonderzoek
Een verkennend bodemon-
derzoek geeft een beter
inzicht in de graad van ver-
vuiling. In sommige geval-
len is dit verplicht: wie stopt
met de exploitatie van een
risicoactiviteit, wie verant-
woordelijk is voor een onge-
val (met bodem- of water-
verontreiniging tot gevolg)
en wie zijn verontreinigd ter-
rein of de exploitatie van een
risicoactiviteit aan iemand
anders overdraagt. Op die
manier moet het BIM steeds
over actuele informatie
beschikken over de evolutie
van de vervuilde percelen.

aansprakelijkheid
De ordonnantie voorziet uit-
drukkelijk geen overdracht
van aansprakelijkheid. Wie
een verontreinigde grond
bezit of verwerft kan niet per-
soonlijk aansprakelijk gesteld
worden voor de vervuiling.
De vele verkopen en dito acti-
viteiten maken het moeilijk te
achterhalen wie de vervuiler
was van welke verontreini-
ging, dus wordt niemand ver-
antwoordelijk gesteld. Een
benadeelde derde kan nie-
mand verantwoordelijk stel-
len: wanneer een buur last
heeft door verontreiniging
kan hij bij niemand terecht.

Wie een verontreinigde
grond gekocht heeft en even-
tueel zou verplicht worden
om te saneren, kan vragen
om de koop ongedaan te
maken. De wetgever heeft dus
wel een oplossing voorzien
voor  een  economische
schadeloosstelling, waarmee
het recht op een goed leef-
milieu niets opschiet.

nieuwe
verontreinigingen
Er is geen apart stelsel voor-
zien voor nieuwe verontrei-
nigingen. Alleen voor gronden
waar voordien nog geen ver-
ontreiniging was vastgesteld,
zal de exploitant achteraf moe-
ten zorgen dat hij zijn grond
‘proper’achterlaat. Wie verder
werkt op vervuilde grond
moet ervoor zorgen dat de
gegevens in het verkennend
bodemonderzoek geactuali-
seerd blijven, maar kan niet
aansprakelijk gesteld worden
voor de eventuele sanering.

conclusie
Brussel heeft nu inderdaad een
ordonnantie over verontrei-
nigde gronden. Maar er is op
korte termijn gedacht. De eco-
nomische belangen van eige-
naars en exploitanten primeren
op de algemene gezondheid en
goede kwaliteit van het milieu
op langere termijn.
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In België wordt het concept duurzaam bouwen vooral toegepast op relatief kleine
projecten. Geen moeite te veel voor ons trouwe lezerspubliek en daarom trok
Bral vzw naar Nederland om te kijken naar hoe ze het daar aanpakken. We
pikten er de meest tot de verbeelding sprekende project uit.

Nieuwe stadsuitbreidingen
zoals we die zullen kennen
op de terreinen van Thurn &
Taxis en het Rijksadminis-
tratief Centrum (RAC) lenen
zich perfect tot milieuvrien-
de l i jke  ing repen .  Hun
omvang maakt de aanleg van
collectieve water- en ener-
gievoorzieningen makkelijk.
Een lagere factuur zorgt
ervoor dat die investeringen
zichzelf terugverdienen en

op lange termijn winstge-
vend zijn. Bedrijven die de
ecologische kaart trekken,
kunnen er hun imago mee
opkrikken.

de stadsuitbreiding
van Culemborg:
grensverleggend 
in duurzaamheid
Het gaat hier om een bijzon-
der ambitieuze stadsuitbrei-
ding van 200 woningen en

appartementen, een kanto-
renpark, een bezoekerscen-
trum met congresfaciliteiten,
werkplaatsen en zelfs een
boerderij. Een gemengde site
dus waarbij het accent op
wonen ligt.

Kwalitatieve architectuur
staat centraal en alhoewel
iedereen een klein privétuin-
tje heeft, is het gros van de
groene ruimte openbaar of
semi-openbaar.

wat ruist er door...
Regenwater dat van de daken
stroomt, komt hier niet in de
riool terecht maar wordt opge-
vangen in speciale vijvers.

Na een filtering dient het voor
de toiletten en de wasmachi-
nes. Het afvalwater van was-
machines, douches en keu-
kens gaat naar ruisende

Een volledige wijk met 200 ecologische woningen en bedrijven in
Culemborg.
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koelkasten en zon
Hopelijk krijgen de Nederlandse, ecologische gebou-
wen navolging in Brussel. Wat kan de Brusselaar
doen om minder te vervuilen? Het Brussels Gewest
geeft sinds kort enkele nieuwe premies voor ener-
giebezuiniging.

rietbedden waar het op
natuurlijke wijze wordt gezui-
verd. Ietwat landschapsar-
chitect kan zo’n vijver en/of
rietveld mooi integreren in
de openbare ruimte. Het toi-
letwater komt nu gewoon in
de riool terecht maar stroomt
binnenkort naar een biogas-
installatie waar het samen met
het GFT-afval zo’n 20 hui-
zen van energie zal voorzien.
En zo belanden we bij het
volgende punt...

50% energie-
besparing
De klassiekers om dit te berei-
ken zijn zonne- en windener-
gie. Windmolens worden

steeds goedkoper, kleiner en
efficiënter. Het argument dat
ze groot en lelijk zijn gaat
niet meer op. De molen die
hier komt, is een soort omge-
keerde slagroomklopper. De
windmolen die we in het ont-
haalcentrum van het natuur-
park De Peel hebben gezien
had dan weer veel weg van
een bootschroef.

Verscheidene huizen zijn
voorzien van fotovoltaïsche
zonnecellen. Mensen hebben
vaak schrik dat die niet zullen
voldoen en krijgen nacht-
merries van stroompannes en
een geknoei met aparte cir-
cuits. Je kan echter gebruik
blijven maken van het gewone

net. De gewonnen energie kan
je op het traditionele net plaat-
sen. De elektriciteitsmaat-
schappij trekt de toegeleverde
energie dan af van je factuur.

nou breek 
me klomp!
Tot zover de ‘traditionals’. In
Nederland, Duitsland, Dene-
marken, Zwitserland... heb-
ben ze al langer ervaring met
de zogenaamde warmtepomp.
Simpel uitgelegd komt het
erop neer dat je in de winter
warmte onttrekt aan het
grondwater dat er in de zomer
is ingestoken. In de zomer
haal je er de koude uit die er
in de winter is ingestopt. Als

je er niets van snapt, geen
probleem: details en litera-
tuur op aanvraag beschikbaar.
Het lijkt sciencefiction maar
het kan en het zou zichzelf
snel terugbetalen: in Amster-
dam rekent een enorm kan-
torencomplex uitgerust met
warmtepompen op 4 jaar
terugverdientijd.

Op kleinere schaal is het
mogelijk warme lucht uit het
huis op te vangen en die
warmte om te zetten in ener-
gie. Eigenlijk kun je uit zowat
alles energie halen: van rot-
tend fruit tot de warme lucht
in je douche.

Als  je  zoveel  moei te
gedaan hebt om je huis, kan-

toor of megastore milieu-
vriendelijk op te warmen wil
je natuurlijk niet dat al je
warmte de deur uitvliegt.
Goede isolatie is dus van-
zelfsprekend.

Om het verhaal helemaal
af te maken, werd er waar
mogelijk bij de keuze van de
bouw- en isolatiematerialen,
verven en hout... gebruik
gemaakt van milieuvriende-
lijke alternatieven. Alle info
hierover en over duurzaam
bouwen in het algemeen kun
je vinden bij Vibe (Vlaams
Instituut voor Bio-ecologisch
bouwen, T 03 239 74 23 of
info@vibe.be).
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Als je een koelkast, een diep-
vriezer of een wasmachine
wilt kopen, kun je nu bij het
Gewest aankloppen. Je krijgt
d75 tot d100 als je kiest voor
een energiezuinig toestel. Ook
voor een gasboiler of een gas-
brander kun je een premie
krijgen. Naast de premies kun
je van de federale staat belas-
tingaftrek krijgen voor ener-
giebezuiniging. Die is sinds
januari opgetrokken tot 40%
van je factuur met een maxi-
mum van d750 per woning.

nieuw!
Het Gewest geeft nu ook pre-
mies voor verenigingen en
bedrijven. Wil je met je orga-
nisatie electriciteit of licht
besparen? Of een condensa-
tieketel installeren? Een echte
‘facilitator’ helpt je verder
(zie lager).

Deze premies dekken
weliswaar alleen bescheiden
ingrepen. Voor dakisolatie of
nieuwe ramen in je eigen
woning kun je een renovatie-
premie aanvragen maar als je
een huurhuis of een vereni-
gingslokaal hebt, is dat geen
oplossing.

oude zon 
in nieuwe zak
Dan zijn er de zonneboilers.
Niet te verwarren met foto-
voltaïsche cellen. Deze laat-
ste zetten de zonnestralen om
in elektriciteit. Een zonne-
boiler zet de stralen enkel om
in warmte en vangt die op in
je badwater.

De kranten hebben de
indruk gewekt dat er ook een
nieuwe premie is voor zon-
neboilers. Blijkt dat de oude
premies gewoon opnieuw in

de schijnwerpers staan. Maar
de zonneboiler is sowieso de
moeite waard in Brussel. Het
Brussels Instituut voor
Milieubeheer (BIM) geeft een
premie van d 992, Sibelga
geeft d 625 en Anderlecht,
Ganshoren, Sint-Lambrechts,
Ukkel en binnenkort ook
Evere doen daar een gemeen-
telijke premie bovenop. Die
kunnen oplopen tot d 500.
Met de belastingaftrek erbij
kun je in die gemeenten meer
dan d 2.500 steun krijgen.

terugverdienen
We blijven nog even bij de
zonneboilers. Loont de aan-
koop de moeite? Zonneboi-
lers zijn relatief duur in aan-
koop omdat ze maar heel dun

gezaaid zijn in ons land. De
prijs van een zonneboiler-
systeem voor 4 personen
schommelt rond de d 4.000.
Voor nieuwbouw nog wat
meer omwille van de hogere
btw. Omdat zonnewarmte bij
ons niet altijd voorhanden is,
moet je ook nog een klassiek
verwarmingssysteem hebben
om bij te verwarmen. Ver-
mijd wel electrische syste-
men als je de kans hebt.

Daartegenover staat dat je
veel van je verbruik kunt uit-
sparen dankzij moeder zon.
Tot 60%. Enkel het onder-
houd moet je nog betalen.
Vooral wie water verwarmt
met dure dagelektriciteit of
met een boiler, kan z’n inves-
tering in de zon vrij snel

terugverdienen.

niet te koud
Even een fabeltje uit de
wereld helpen: zonneboilers
zouden iets voor zuiderse stre-
ken zijn. Onzin. Het land met
de grootste oppervlakte aan
zonnepanelen is onze koude
buur Duitsland. Als zij dat
kunnen, dan wij toch ook?

Meer info bij Brussels
energieagentschap ‘Abea’,
T 02 227 42 56 
www.curbain.be 

Voor organisaties: facilita-
tor Xavier Meersseman,
T 0800 85 775 of facilita-
tor.tertiair@ibgebim.be.

Water in Brussels openluchtzwembad verwarmd met zonne-energie.
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oversteken (binnenkort) 
toegelaten in de Picardstraat!
De Picarstraat wordt waarschijnlijk een stukje veiliger dankzij de inzet van
de bewoners. Al drie jaar na elkaar bezette het Maritiemcomité en verschil-
lende verenigingen van de Havenwijk in Molenbeek de Picardstraat tijdens de
autoloze zondag. De symbolische bezetting ‘permis de traverser – oversteken
toegelaten’, heeft tot doel de grote verkeersonveiligheid onder de aandacht te
brengen van de verantwoordelijken voor deze gewestweg.

Die strategie begint vruch-
ten af te werpen: de plannen
voor een ‘voorlopige’aanleg
van de Picarstraat liggen ter
discussie. Dat was nodig,
want het geduld van de bewo-
ners geraakte stilaan op. De
straat is heel breed waardoor
er veel te snel wordt gere-
den: snelheden tot 120 km
per uur zijn geen uitzonde-
ring. De kinderen die te voet
naar school gaan, riskeren

elke dag hun leven. Parkeren
gebeurt in tweede of derde
rij en vrachtwagens die lang-
durig parkeren, werken sluik-
storten in de hand.

onderbelicht
De verlichting laat te wensen
over waardoor het ’s avonds
geen pretje is door de straat te
wandelen; al zigzaggend tus-
sen de lege verfpotten en de
oude matrassen. 

Daarom drong het wijk-
comité aan op de herinrich-
ting van de straat zonder te
wachten op de herbestem-
ming van de site van Thurn &
Taxis wat steeds als argument
diende om de zaken op hun
beloop te laten.

assez
Er komt verandering: de vier
virtuele rijstroken zullen
beperkt worden tot een in elke

richting. Er komt een fiets-
strook over de hele lengte en
een eigen bedding voor de
bus op een deel van de straat.
Dat moet oversteken een stuk
veiliger maken. De hele ope-
ratie zal met zo weinig moge-
lijk middelen gerealiseerd
worden: het gaat immers om
een voorlopige heraanleg.

Een definitieve oplossing
komt er pas als het lot van de
site van Thurn & Taxis zal
vastliggen en dat kan nog wel
een tijdje duren. De bewo-
ners van de Maritiemwijk kij-
ken alvast uit naar de defini-
tieve, voorlopige aanleg!

(Gastauteur: Sarah Hollander)

het plan dat geen plan was

het plan 
was geen plan 
9 maart jl. vond een debat
plaats over problemen en uit-
dagingen voor het mobili-
teitsbeleid in Brussel. Het
resultaat van dit debat zou als
input dienen voor het nieuwe
op te stellen IRIS-plan1. Het
huidige IRIS–plan is verre
van uitgevoerd. De spreker
van dienst beaamde dit en
schreef dit toe aan de moei-
lijke samenwerking tussen de
versch i l l ende  ac to ren
(Gewes t ,  Gemeenten ,
MIVB...). Bij de lancering
van het huidige IRIS-plan in
1998, schreef Bral vzw al dat
het huidige plan er een is
waarin vage doelstellingen en

De voorbereiding van het nieuwe IRIS-plan ging onder een positief gesternte
van start. De Brusselse regering getroost zich de moeite om een breed debat
te voeren, een element dat volledig ontbrak bij de opmaak van het huidige, 7
jaar oude plan. Een debat is onontbeerlijk om een draagvlak te creëren en de
verschillende neuzen in dezelfde richting te laten wijzen, bij de uitvoering van
het plan.

een gebrek aan prioriteiten,
uitvoeringstermijnen, wijze
van financiering schering en
inslag zijn. Dat maakt het
moeilijk om de neuzen in
dezelfde richting te laten wij-
zen.

het debat dus...
8 getuigenissen gingen het
debat  in  werkg roepjes
vooraf .  Een  pendelaar
berichtte over de ramme-
lende intermodaliteit, een
automobilist over de gebrek-
kige eenduidige signalisatie,
een Vlaamse student over het
weinig aantrekkelijk karak-
ter van het Brusselse open-
baar vervoer, een fietser over
hindernisparcours... De

getuigen waren kennelijk
geen buiksprekers. Uit deze
getuigenissen volgden een
aantal aanbevelingen die de
verschillende werkgroepjes
onder de loupe namen.

informatie
Meer publiciteit verlenen aan
het bestaande treinenaanbod,
harmonisering van de beweg-
wijzering over het hele
gewest, centralisatie van de
bestaande informatie over de
verschillende netten heen om
de onderlinge afstemming te
bevorderen. Dat laatste brengt
ons bij het volgende thema,
het ‘buzzword’... 

... intermodaliteit
Brussel kent een oneven-
wichtige spreiding van kwa-
liteitsvolle, openbare ver-
voerknooppunten .  De
knooppunten met een inter-
nationaal karakter (Zuid– en
Leopolds ta t ion)  z i jn
gebruiksvriendelijk ingericht.
Daar stap je blindelings over
van het NMBS-net op het
MIVB-net, van de trein op
de tram naar de bus. Van de
uitzondering naar de regel.

Maar de tariefintegratie
bijv. moet beter met de
GEN–perimeter als horizon.
Voor elk mobiliteitsprofiel
een prijskaartje.

inzet
Meer eigen trambeddingen
en voetgangerzones. Deze
aanbevelingen ging er in als
zoete koek (Er waren geen
flessenhalshandelaars in de
zaal). Goederentransport aan-
gepast aan de stad... dus geen

vrachtwagens in de stad maar
een versnelde bouw van een
aantal overslagcentra graag.

uitsmijter
In de getuigenissen bleven een
aantal zaken onderbelicht. De
werkgroepen boden dan de
gelegenheid om ze naar de
agenda te doen doorsijpelen.
Zo kaartten we het gebrek aan
van een breed vertakt nacht-
busnet en drukten we ons
ongeloof uit over maatrege-
len die het gebruik van open-
baar vervoer wensen te bevor-
deren zonder parallelle
autobeperkende maatregelen
(fiscale stimuli, doorgaand
verkeer weren...). We hopen
dat het resultaat van dit debat
kristalliseert in het nieuwe
IRIS-plan.

1 Het IRIS-plan is een strategisch
beleidsplan dat de grote keuzes en
prioriteiten voor het Brusselse
mobiliteitsbeleid vastlegt. Het hui-
dige IRIS -plan werd aangenomen
in 1998.

nieuws van het front

anders mobiel

Boulevard Picard... ‘tijdelijk’ terugschroeven van de autoweg langs Thurn
& Taxis naar een rijstrook.



Vandaag heeft de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschap-
pen, KCML, nog de macht om een bouwproject aan een beschermd monument
eigenmachtig te verhinderen. Dat doet ze met een ‘bindend advies’. Patrimo-
niumverenigingen en de milieufederaties willen dat zo houden; de bevoegde
staatssecretaris denkt er anders over.

het politiek gewicht
van het bindend
advies
Het erfgoed van deze stad
heeft gedurende de hele 20ste

eeuw onder druk gestaan.
Jaren lang heeft het olijke
verbond tussen de immo-sec-
tor en de overheid de stad
mismeesterd. Belangen van
lokale bewoners en patrimo-
niumzorg waren bijkomstig.
Heel wat waardevolle panden
zijn onherroepelijk verloren
gegaan. We hebben er trou-
wens het neologisme ‘bruxel-
lisation’ aan te danken!

Langzaam begon de over-
heid te beseffen dat we een
krachtig instrument nodig
hadden om ons waardevol
patrimonium te beschermen.
Omdat de overheid zelf de
bijltjesdagen nooit had voor-
komen, moest dat instrument
in handen komen van een
onafhankelijke instelling: de
Koninklijke Commissie. Zo
zag het bindend advies het
licht. Het komt erop neer dat
elk plan om iets aan een
beschermd monument of
landschap te veranderen, eerst
het groen licht moet krijgen
van de Commissie.

de ‘boze Commissie
voor Monumenten 
en Landschappen’
Eind 2004 blokletterde de
pers dat het Gewest “het bin-
dend advies wilde afschaf-
fen”. De richtlijnen van de
KCML zouden een last zijn.
Nochtans bestaat de Com-
missie uit deskundigen. Het is
de regering die de leden aan-
duidt. Wat is dan het pro-
bleem?

Kort gezegd: rompslomp.
Wie werken wil uitvoeren aan
een beschermd monument,
mag zich verwachten aan

enige moeilijkheden. Soms
moet je ook engelengeduld
oefenen. Een negatief advies
van de KCML kan ertoe lei-
den dat de hele procedure
moet herbeginnen. Nu is het
zo dat het aantal negatieve
adviezen in twee jaar tijd is
gestegen van minder dan 10
naar meer dan 30 per jaar.
Volgens sommigen is het
evenwicht tussen patrimo-
nium en andere belangen,
economische bijvoorbeeld,
helemaal zoek. De overheid
vraagt zich af of zij het vanaf
nu niet best zelf kan. De Com-
missie mag nog altijd advies
geven maar dat advies zou
dan niet altijd meer gevolgd
worden.

de boze procedure
van de ‘enige
vergunning’ (sic)
Maar laten we het eens van-
uit een andere hoek bekijken.
Op de parlementaire com-
missie voor ruimtelijke orde-
ning en stedenbouw hebben
Pétitions Patrimoine, Inter-
Environnement Bruxelles en
wij van Bral vzw onze visie
mogen geven op de pijnpun-
ten in de huidige situatie.

Met het oog op de vereen-
voudiging van de procedures
om een vergunning te beko-
men worden stedenbouw-
dossier en patrimoniumdos-
sier tegenwoordig gelijktijdig
behandeld. Dat bemoeilijkt
de behandeling van de dos-
siers. Vroeger kon het secre-
tariaat van de Commissie de
aanvrager een handje helpen.
Dat heette een ‘princiepsad-
vies’. Dat kan nu niet meer
want sedert de eengemaakte
vergunning is het de directie
van de administratie die de
dossiers opvolgt. Op gemeen-
telijk niveau is er dan weer

een gebrek aan gespeciali-
seerd patrimoniumpersoneel.
De Commissie krijgt het dos-
sier pas wanneer het al af is
waardoor het moeilijk wordt
om voorafgaandelijk alterna-
tieven te formuleren. Hoeft
het ons te verwonderen dat
de KCML een stroevere hou-
ding aanneemt dan vroeger?

slechte dossiers
Van meet af aan goede dos-
siers opmaken, zou dus veel
kunnen verhelpen. Door de
Commissie veel vroeger te
betrekken. Dat kan via bege-
leidingscomités met de voor-
naamste betrokkenen: de aan-
vrager, de ambtenaren van de
Dienst Monumenten en
Landschappen, de KCML, de
stedenbouwkundige dienst.
Zo’n comité geeft eerst een
patrimoniumadvies. Omdat
de KCML een actieve rol
speelt in het begeleidingsco-
mité, mogen we verwachten
dat het bindend advies in
dezelfde lijn ligt. De KCML
zou ook haar adviezen en haar
werking openbaar kunnen
maken zodat de aanvrager

kennis kan nemen van de
motieven. Dat is ook didac-
tisch verantwoord.

Als we deze maatregelen
invoeren, kunnen we in de
toekomst onze monumenten
opnieuw een stuk makkelijker
renoveren. Toch blijven de
deskundigen van de Com-
missie ons met hun onafhan-
kelijk en bindend advies
garanderen dat er geen dwaze
dingen gebeuren.

niet minder maar
meer commissie
Onze boodschap aan het par-
lement was dus dat het bin-
dend advies moet blijven. Het
is de enige garantie tegen een
nieuwe kaalslag. Het zou zelfs
een goede zaak zijn als de
Commissie er een bevoegd-
heid bijkreeg. Verenigingen
kunnen nu met een petitie de
bescherming van waardevol

erfgoed vragen maar die aan-
vragen krijgen van het Gewest
niet altijd een antwoord. Het
zou beter zijn als de Com-
missie de petities ontving en
de regering een advies gaf
over de aanvraag.

Verder vinden we dat het
patrimoniumbeleid meer aan-
dacht verdient. Dat geldt trou-
wens ook voor de KCML
zelf. Ze heeft nood aan een
PR-operatie om uit haar iso-
lement te geraken. Binnen-
kort pakt ze trouwens uit met
een publicatie. Zo kan het
grote publiek leren dat patri-
moniumbeleid is gebaseerd
op technische en weten-
schappelijke elementen en op
internationale conventies. Een
voorbeeld: eerst moet je erf-
goed onderhouden, dan bewa-
ren, vervolgens restaureren
en in laatste instantie trans-
formeren.

Te lang op café blijven plakken met den
(zet)Duvel... Vandaar deze rechtzetting
n.a.v. ons artikel over de gewestelijke
inspectiedienst in vorige Alert. Voor
woningen tot 28 m2 en gemeubelde wonin-
gen moet de eigenaar een conformiteits-

attesten voor kleine woningen

attest aanvragen. De inspectiedienst ver-
telt ons dat ze bij ongeveer een kwart van
de aanvragen op huisbezoek gaat, bij wijze
van steekproef. Na klachten gaan ze ook
ter plaatse. Info op T 02 800 38 88.

zeker wonen

mo(nu)ment de gloire
heeft de Commissie voor Monumenten en Landschappen 
te veel macht?
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Soeur sourire is dan wel een monument; ze hoort niet bij de 3 000 beschermde
gebouwen van Brussel die de Koninklijke Commissie bewaakt.



vergunningsaanvragen in openbaar onderzoek

• BRUSSEL NO/
LEOPOLDWIJK

afbraak/nieuwbouw –
Calvijnstraat 27
Stedenbouwkundige vergunning voor
de afbraak en de heropbouw van een
appartement en milieuvergunning IB
met effectenverslag voor een over-
dekte parking (32 voertuigen).
Tot 25/03/2005
Overlegcommissie op 5/04/2005

• BRUSSEL VIJFHOEK
heraanleg – Keizerinlaan
Stedenbouwkundige vergunning met
effectenverslag voor de herinrichting
van het openbaar domein.
Tot 22/04/2005
Overlegcommissie op 3/05/2005

afbraak/nieuwbouw – 
De Lignestraat 13, 
Leuvenseplein 12
Stedenbouwkundige vergunning voor
de afbraak en de heropbouw van de
gebouwen aan de De Lignestraat, de
afbraak van de gebouwen binnen het
huizenblok en de aanleg van een bin-
nenkoer. De bouw van een bijge-
bouw en de vernieuwing van het
Leuvenseplein 12 en milieuvergun-
ning IB met effectenverslag voor de
uitbating van een overdekte parking
(30 voertuigen).
Tot 25/03/2005
Overlegcommissie op 5/04/2005

nieuwbouw – Dambord-, 
Kool- en Kanonstraat
De GOMB vraagt een stedenbouw-
kundige vergunning voor de bouw
van 107 woningen en milieuvergun-
ning IB met effectenverslag voor een
overdekte parking (50 voertuigen).
Tot 25/03/2005
Overlegcommissie op 5/04/2005

afbraak/nieuwbouw – 
E. Jacqmainlaan 121-135, 
hoek Mechelsestraat, 
St-Pietersstraat
Stedenbouwkundig attest met effec-
tenverslag voor de afbraak van kan-
toren en de heropbouw van kantoren,
woningen en handel met een over-
dekte parking (123 voertuigen).
Tot 25/03/2005
Overlegcommissie op 5/04/2005

verbouwingen – Zwaluwen-
13A, Lakense- 59-72, Vander
Elst- 28 en Bloemenstraat 6,
Fermerijgang
Stedenbouwkundige vergunning voor
de verbouwing en de uitbreiding om
70 woningen met handelsgelijkvloers
in te richten en milieuvergunning IB
met effectenverslag voor een over-
dekte parking (36 voertuigen).
Tot 25/03/2005
Overlegcommissie op 5/04/2005

• ELSENE
weg – E. Flageyplein 
en Heilig-Kruisplein
Stedenbouwkundige vergunning voor
de heraanleg van de wegen en de
eigen beddingen van het openbaar
vervoer rond het Flageyplein.
Tot 11/04/2005
Overlegcommissie op 20/04/2005

afbraak/nieuwbouw – 
E. Picardstraat 16-18, 
G. Brugmannplein 28-29, 
J. Stallaertstraat 1-5
Stedenbouwkundige vergunning voor
de afbraak en de heropbouw van 7
appartementsgebouwen, renovatie
van een gebouw voor kantoren en
een ander gebouw voor woningen
en kantoren en milieuvergunning IB
met effectenverslag voor een over-
dekte parking (196 voertuigen) en
de inrichting van een binnentuin.
Tot 3/04/2005
Overlegcommissie op 20/04/2005

nieuwbouw – 
E. de Bécolaan 90
Stedenbouwkundige vergunning voor
de bouw van 12 woningen met een
overdekte parking (11 voertuigen).
Tot 3/04/2005
Overlegcommissie op 20/04/2005

• EVERE
fietsroute 12 –
Zaventemstraat, Kerkhof 
van Brussellaan, Cicérolaan,
Eenboomstraat, 
H. Dunantlaan
Stedenbouwkundige vergunning voor
de aanleg van de fietsroute nr. 12
voor het Kerkhof van Evere.
Tot 15/04/2005
Overlegcommissie op 21/04/2005

• HAREN
tankstation – 
Haachtsesteenweg 1265
Stedenbouwkundige vergunning en
milieuvergunning IB met effecten-
verslag voor de afbraak en de her-
opbouw van het tankstation, met
opslagplaats voor 80 000 l benzine en
80 000 l diesel.
Tot 25/03/2005
Overlegcommissie op 5/04/2005

• JETTE
weg – G. Gilson-, 
T. De Baisieux- 
en L. Peretstraat
Stedenbouwkundige vergunning voor
de renovatie van de wegen en de voet-
paden.
Tot 2/04/2005
Overlegcommissie op 29/04/2005

• KOEKELBERG
weg – Vrijheids- 
en Segherslaan 
en Normandiëstraat
Stedenbouwkundige vergunning voor
de herinrichting van het kruispunt.
Tot 5/04/2005

• NEDER-OVER-HEEMBEEK
uitbreiding – Trasserweg 347
Stedenbouwkundige vergunning voor
de bouw van een bakkerij en een
kruidenierswinkel (beschermende
werkplaats) en de uitbreiding van de
eetzaal.
Tot 25/03/2005
Overlegcommissie op 5/04/2005

• St-LAMBRECHTS-
WOLUWE

nieuwbouw – Woluwedal,
percelen sectie A Nr. 21/f 
en 23/h/2
Stedenbouwkundige vergunning voor
de bouw van 2 appartementsgebou-
wen (34 woningen) en milieuver-
gunning IB met effectenverslag voor
2 overdekte parkings (54 voertui-
gen).
Tot 1/04/2005
Overlegcommissie op 14/04/2005

nieuwbouw – T. De Cuyperstraat
- sektie A 124/r/2, 124/p/3,
122/c/3 en 122/z/2
Stedenbouwkundige vergunning voor
de bouw van 2 appartementsgebou-
wen (62 woningen) en een voorzie-
ning van collectief belang en milieu-
vergunning IB met effectenverslag
voor een ondergrondse parking (74
voertuigen).
Tot 31/03/2005
Overlegcommissie op 14/04/2005

• UKKEL
nieuwbouw/weg – 
St-Jobsesteenweg, 
hoek J. Benaetsstraat
Stedenbouwkundige vergunning voor
de aanleg van een weg en de bouw
van 8 eengezinswoningen.
Tot 5/04/2005
Overlegcommissie op 20/04/2005

weg – Gendarmendreef
Stedenbouwkundige vergunning voor
de aanleg van een dreef tussen de
Terhulpsesteenweg en de Eikenlaan
en de heraanleg van de dreef tussen
de Eikenlaan en Fort-Jacolaan, met
vellen van bomen.
Tot 29/03/2005
Overlegcommissie op 20/04/2005

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 na maar kunnen deze niet langer
garanderen. Wegens plaatsgebrek hebben we zeer sterk moeten schrappen in de uitgebreide lijst
openbare onderzoeken van de voorbije maand. Geïnteresseerd in de tussentijdse oogst? Raadpleeg
www.bralvzw.be of contacteer patricia@bralvzw.be of T 02 217 56 33.
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