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Sla er de kranten van de laatste maan-
den maar op na: overal duikt het
nieuwe conflict op nl. de strijd tussen
woningen of open ruimte. Een echt
dilemma want enerzijds is ’t behoud
van open ruimte een doelstelling waar
wijkcomités al decennia voor ijveren.
Anderzijds is er dat schrijnend
woningtekort.

alles op huisvesting
Deze regering heeft zich twee grote
doelen gesteld: tewerkstelling en huis-
vesting. Het gebrek aan sociale
woningen is enorm en de prijzen op
de privémarkt stijgen nog steeds.
Gedurende tientallen jaren zijn er
trouwens nauwelijks of geen sociale
woningen gebouwd in Brussel.

Dat moet nu veranderen. De rege-
ring wil met haar toekomstplan 5 000
woningen bouwen, voor het merendeel
sociale huisvesting. De Gewestelijke
Ontwikkelingsmaatschappij Brussel
(gomb) moet daar nog eens 1 800
woningen voor middenklasse aan toe-
voegen. Applaus! Het probleem is
echter dat elke operatie die bekend

geraakt, op weerstand botst van buurt-
bewoners: Watermaal, Heembeek,
Mettewie... noem maar op.

maar liefst elders
Sociale huisvesting voor alle Chine-
zen maar niet bij den deze! Soms is
het alleen de schrik die er dik in zit
maar vaak moet je erkennen dat er
meer op het spel staat dan louter
eigenbelang. In Neerpede bijvoor-
beeld ligt er een terrein met ecologi-
sche waarde dat dreigt te verdwij-
nen. En in Laag-Molenbeek is
speelruimte wellicht nog belangrijker
dan woningen (zie kader). Telkens
stellen mensen de vraag: moeten we
die woningen niet elders optrekken?

Nu is het vreemde dat die discus-
sie pas op gang komt op het moment
dat de plannen al getekend zijn! We
hebben toch een Gewestelijk Bestem-
mingsplan (gbp) dat vastlegt waar
wat moet komen? Inderdaad, maar
dat plan stoelt niet op veel reflectie
en nog minder op maatschappelijk
debat. Het doel van het bestemmings-
plan is vooral in zoveel mogelijk ach-

terpoortjes voorzien voor wie later
nog ergens een project wil realiseren.

neerpede
In dit landelijke gehucht van Ander-
lecht, naast het Erasmusziekenhuis,
ligt een van de laatste grondreserves
van de stad. Een hefboomgebied
zoals dat heet. Tegelijk zijn het maag-
delijke velden waar patrijzen trots
paraderen en de kerkuil naar mui-
zen lonkt. Op die velden en op de par-
king rond het ziekenhuis wil een
privépromotor zomaar eventjes 2 200
woningen bouwen.

slaapstad
Ondanks het landelijk karakter staat
dit terrein ingekleurd als residentieel
gebied. Rationeel bekeken is het door
zijn perfecte ontsluiting, met de metro
en de grote ring nabij, een goede
plek om aan stadsuitbreiding te doen
maar... het sluit niet aan bij bestaande
woongebieden. Het dreigt een slaap-
stad te worden. Geplande steden ver-
anderen wel vaker in steriele woon-
kazernes.

olieduur
Olie wordt peperduur. Een netelige
zaak want op vlak van isolatie is de
Belg Europees hekkensluiter. Geluk-
kig beseffen politici en journalisten
stilaan dat we energieverspilling een
halt moeten toeroepen.

Wat doet Brussel? Recent lan-
ceerde ze voor gemeenten de projec-
toproep ‘Plage’: vijf uitverkoren
gemeenten kunnen subsidies krij-
gen voor energiebesparende maatre-
gelen. Overheidsgebouwen (zwem-
baden bijvoorbeeld) zijn vaak grote
verkwisters. Watermaal bewees eer-
der dat beperkte investeringen in
energiebezuiniging de gemeentekas
heel vlug winst opleveren.

Maar hoe helpen we de particu-
lier? De kleine man in zijn achterkeu-
ken, met het golfplatendak boven
het hoofd, doet weinig of geen
beroep op renovatiepremies. En voor
huurders zijn premies helemaal uit-
gesloten; net als de federale belas-
tingvermindering.

Neen, Brussel heeft een groot-
schalige campagne nodig om men-
sen aan ‘t renoveren te zetten; om zo
jobs te creëren en de Kyotonorm te
halen. De premies moeten toeganke-
lijk zijn voor huurders die bijv. hun
dak willen isoleren. Er moet een
zeer goedkope, niet-hypothecaire
lening komen voor eigenaars die
hun renovatie anders niet kunnen
bekostigen. Geen premies voor de 2de

badkamer in een eengezinswoning!
Om die campagne te doen lukken,

is begeleiding essentieel. Zoniet
beginnen kansarmen er niet aan. Of
erger: dan dienen de premies en de
leningen voor knoeiwerk. De huidige
regering heeft de subsidies voor laag-
drempelig renovatieadvies echter
teruggeschroefd. Een zeer spijtige
zaak.

Albert Martens
voorzitter Bral vzw

de broedermoord
woningen of open ruimte

Vroeger zat de wereld simpel in elkaar: aan de ene kant had je de projectontwikkelaars die
woningen platgooiden en open ruimte volpootten met kantoren.Aan de andere kant had je de
bewoners die protesteerden. Dat soort conflicten vandaag is veel complexer.

zeker wonen

Brussel heeft nieuwe woningen nodig.
Moeten ze komen in het dichtbevolkte
centrum of in natuurgebied?
Foto: De Ridder
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De grote uitdaging bestaat erin in dit volledig
nieuwe stadsdeel werkelijk te laten leven. Ver-
menging van functies zou ervoor kunnen zorgen
dat er wat leven is op de verschillende momenten
van de dag. Vanzelfsprekend moeten de basis-
voorzieningen aanwezig zijn opdat de mensen
niet in hun auto moeten springen om een brood te
halen. Zelfs kantoren, in beperkte mate, zijn in zo’n
project niet uit den boze. Ze zorgen voor de nodige
bedrijvigheid overdag en kunnen als geluidsbuffer
fungeren langsheen de autosnelweg.

De regering droomt ervan om met dergelijke
projecten nieuwe Brusselaars aan te trekken. Maar
zal de groene omgeving niet vooral de huidige
Brusselaars met landelijke aspiraties lokken?
Stadsvlucht opvangen binnen de stad m.a.w.

inspraak graag
Wij zijn niet tegen een project in Neerpede, mits
een goede planning. Zulke grote projecten vergen
een Bijzonder Bestemmingsplan en zelfs een

Maar wat staat er in het basisdossier van wijkcon-
tract Werkhuizen-Mommaerts? Op een binnenkoer
aan de Beekstraat, achter Jeugd en Stad of JES
vzw, komen er wat banken en een petanquebaan.
Meer is er van speelterreinen niet te bespeuren in
de plannen.

jammer
Aan de overkant van de straat, achter Le Chien Vert,
ligt nochtans een groot braakterrein te verkomme-
ren achter palissades. JES vzw schuift voor de cre-
atieve invulling ervan een avonturenpark naar
voor (naar Berlijns voorbeeld). Een rudimentair
speelterrein, in handen van de gemeente of een
lokale organisatie, waar kinderen onder begelei-
ding kampen en doolhoven kunnen bouwen. De
gemeente had oren naar een park maar de eigenaar
heeft andere plannen.

De eigenaar is de gomb. Die wil het terrein
gebruiken om haar opdracht te vervullen: wonin-
gen bouwen. De gemeente zou enkel het tipje van
het terrein kunnen aankopen, net genoeg voor
enkele banken. Op het kruispunt zou ook plaats
komen voor zitruimte en wat groen. “Fijn”, vinden
de mensen van JES vzw, “maar dat is nog geen
oplossing voor jongeren die hun energie kwijt moe-
ten. Zijn woningen nodig hier? Deze buurt is nu al
een van de jongste en dichtstbevolkte van het land.”

creatieve oplossing
Hoe komen we uit dat ‘huizenhoge’ dilemma?
Bral probeert enkele pistes te vinden:

In plaats van de openbare ruimte te versnippe-
ren in zielige voorschootjes, kan de gemeente die
verschillende groene hoekjes beter op elkaar laten

aansluiten. Maak er ruimten van die de moeite
waard zijn.

Vergeet de straat niet. Ook die is openbare
ruimte. Als de gemeente kiest voor een woonerf,
afgesloten voor doorgaand verkeer, levert dat een
doorlopend plein op van de binnenkoer tot aan het
groene-hondterrein.

De gomb kan ook water bij z’n wijn doen: ruil
een grote hap privétuintjes en enkele woningen in
voor openbare ruimte tegen de straat aan. Zo
wordt die groot genoeg om er iets moois van te
maken. Er zijn zeker gezinnen warm te maken voor
zo’n project.

We vragen het Gewest, de gomb en de gemeente
om samen hun plannen te hertekenen en pas te
stoppen als ze een aantrekkelijk groen speelterrein
neergepend hebben.

richtschema. Analoog aan projecten als t&t en
rac. Gewest, gemeente Anderlecht, ontwikkelaars
en omwonenden op voorhand bijeen brengen
(i.p.v. een dergelijk project te moeten ontdekken
‘en stoemelings’) zou de kwaliteit verhogen en de
wrevel wegnemen.

De Brusselse regering zou zich kunnen inspi-
reren in Antwerpen waar een gelijkaardig project
loopt op Linkeroever. Daar organiseert de stad een
grote informatiecampagne, een feest op de nog
groene site en een uitgewerkte stand waar ieder-
een alle plannen kan raadplegen en becommenta-
riëren om ze te kunnen bijsturen.

golf nodig?
Last but not least: de toekomstige bewoners zul-
len een exclusieve sport kunnen beoefenen: golf.
Vlak naast de velden die dreigen te verdwijnen,
ligt er namelijk een bijzonder groot golfterrein.
Misschien is dit een alternatief? Want is er in een
drukbevolkt gebied als Brussel plaats voor een

sport die zo kwistig omspringt met ruimte? Een
manier om patrijs en kerkuil te redden?

leegstand benutten...
en dan pas bouwen als alternatief? In Brussel
staan er voldoende gebouwen leeg om het toe-
komstplan van de huisvesting helemaal uit te voe-
ren zonder open ruimte te vullen. Volgens verschil-
lende schattingen kunnen we 15 000 tot 30 000
woningen realiseren als we werk maken van de
strijd tegen leegstand.

Maar privé-eigendom is heilig. Daarom heeft
de overheid zichzelf weinig wapens gegund om
speculanten, failliete firma’s en dergelijke aan te
pakken. Met wat politieke wil en creativiteit kan
de overheid aan ’t werk met druppelsgewijze reno-
vatie van kankers. Massale resultaten zijn wellicht
pas voor over een aantal jaren wanneer de know-
how zal zijn toegenomen en de wetten zullen zijn
veranderd.

groene hond

In de buurt rond het voorplein van
Molenbeek duikt een conflict op tussen
woningen en open ruimte.Alle rapporten
en plannen over de wijk vermelden tus-
sen de regels of expliciet dat er een
schreeuwend gebrek is aan speelruimte
voor de vele jongeren. Open terreinen zijn schaars in Molenbeek. Woningen of speelruimte voor de massa’s jongeren in de buurt?
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bouwen op de lijntjes
nieuwe bouwvoorschrif ten

Het was een tijdje rustig op juridisch stedenbouwkundig vlak maar nu is er een groots open-
baar onderzoek: de Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening (gsv). In die wettekst staat
niet wat je waar mag bouwen - dat staat in het bestemmingsplan - maar hoe je moet bouwen.
Bouwvoorschriften, dus.

alweer?
Ja en neen. Alert(e)lezers herinneren
zich vast dat de huidige gsv nauwe-
lijks 2 jaar oud is. Dat regeringsbe-
sluit van mei 2003 kwam er ter ver-
vanging van de vorige versie van
1999. Procedureperikelen liggen aan
de basis van die déjà-vu.

terugblik
In 1998 had de regering eindelijk
een reeks voorschriften klaar ter ver-
vanging van de oude bouwvoorschrif-
ten van de Agglomeratie (wie kent die
instelling nog?). Dat ontwerp door-
liep de hele procedure van openbaar
onderzoek en adviezen en in juni
1999 verscheen de eerste gsv in het
Staatsblad.

Helaas, de Raad van State oor-
deelde dat er fouten gemaakt waren
en de hele gsv ging aan het wanke-
len. Tijdgebrek om de zaak grondig
aan te pakken noopte de regering
zichzelf wat respijt toe te kennen in
2003: een regeringsbesluit maakte
de manke gsv rechtsgeldig ‘voor een
beperkte tijd’. Zelfde inhoud zonder
openbaar onderzoek. Maar de klok
tikt want die beperkte tijd loopt af op
1 april 2006.

wat is er veranderd?
De regering had niet de ambitie om
een volledige nieuwe gsv op te stel-
len. Het gaat dus om dezelfde onder-
werpen als in de vorige versie. De
ondertussen goedgekeurde parkeer-
omzendbrief is wel als laatste hoofd-
stuk toegevoegd wat hem een stevi-
ger en dwingender statuut verleent.

In het algemeen zijn er geen grote
wijzigingen. De opmerkingen en sug-
gesties van de gemeenten en de admi-
nistratie zijn erin verwerkt om het
geheel gemakkelijker toepasbaar te
maken. De verordening is vrij tech-
nisch en het is puzzelen om de pre-
cieze wijzigingen terug te vinden.
Gelukkig circuleren er al enkele offi-
cieuze documenten die de vergelij-
king makkelijker maken. Op een-
voudige aanvraag bij ons verkrijgbaar.

de inhoud
Al wie bouwt of renoveert moet zich
aan deze voorschriften houden. En
het zijn er een pak. Hoe hoog en hoe
diep mag je bijvoorbeeld bouwen?
Met wat voor een dak? Hoe groot
moeten je kamers en deuren zijn en
hoe dik je isolatie? Ook de voetpaden,
stadsmeubilar en fietspaden staan er

in. En het aantal parkeerplaatsen dat
je mag aanleggen.

Wie de volledige inhoud wil ken-
nen, kan terecht op www.bralvzw.be
bij ‘openbare onderzoeken’. Als je
wil reageren op deze nieuwe wet-
tekst, kan dat tot 7 oktober. Er is geen
overlegcommissie en je kan dus enkel

schriftelijk reageren. De nieuwe wet-
tekst treedt volgens de planning in
werking op 1 april 2006. Op onze
website vind je ook over deze proce-
dureaspecten meer uitleg.

Meer info op hilde@bralvzw.be of
T 02 217 56 33.

citroën-ateliers

al vijf jaar wachten op antwoord
De Brusselaar kan actief bijdragen aan het erfgoedbeleid door petities in te dienen
voor de bescherming van één of ander gebouw. Die procedure is voorzien door de
Ordonnantie. Jammer genoeg blijven deze petities vaak dode letter.Voorbeeld: de
Citroën-ateliers.

De vereniging Pétitions-Patrimoine
baseert zich op de wet wanneer ze met
pet i t ies  de  bescherming van
bedreigde gebouwen vraagt. Dat is
nodig ook, vinden zij. Interessante
bouwwerken zijn nog altijd bedreigd
met afbraak. De Citroën-ateliers aan
het Ijzerplein zijn daar een voorbeeld
van. Ze liggen in een speculatieve
zone aan de Willebroekkaai, dicht
bij Thurn & Taxis en de KBC. Sinds
1996 duiken plannen op voor de
sloop, onder andere voor een kanto-
renproject van 80 000m2.

internationaal bekend
Het Citroën-geheel is het opmerke-
lijkste werk van architecten Dumont
en Van Goethem. Het staat in een
boel internationale naslagwerken over
modernistische architectuur. De ate-
liers zijn het interessantste gedeelte
door hun afmetingen, hun concept en
hun structuur. Zonder bescherming is
een dergelijk gebouw een vogel voor
de kat in een wijk die vlug evolueert.
Het gebouw beschermen zou de
investeerders vooral wijzen op de
architecturale waarde van dit “uit-
zonderlijk functionalistisch geheel”.

wettelijk verplicht
De procedure voor beschermings-
aanvraag is voorzien in de Geweste-
lijke Ordonnantie over het Erfgoed
van 1993. Een petitie die op geldige
wijze is getekend door 150 Brusse-
laars, verplicht de regering om een
beschermingprocedure op te starten.
In 2000 hebben Pétitions-Patrimoine
en Bral vzw zo’n beschermingspeti-
tie ingediend voor de Citroën-ate-

liers. En zie: vijf jaar later is de pro-
cedure nog steeds niet opgestart! De
huidige regering geeft niet de indruk
meer bekommerd te zijn om de Brus-
selse wetten en inspraakprocedures
dan haar voorgangers.

Frederik de Poortere

Je vindt het volledige persbericht op
www.bralvzw.be onder ‘actueel’.

niews van het front
De wetgever verplicht de regering de

beschermingsprocedure voor de Citroen-ateliers op
te starten. De regering geeft niet thuis.

Wie kansen op inspraak niet aan
z’n neus wil zien voorbij gaan, kan
van Bral alle openbare onderzoeken
in het Gewest ontvangen.

Aanvragen voor stedenbouwplan-
nen, stedenbouwkundige vergunnin-
gen, attesten... moeten in Brussel
openbaar gemaakt worden. Je kent
zeker de rode affiches die zo’n plan-
nen in de buurt aankondigen. Tij-
dens een openbaar onderzoek van
15 tot 30 dagen kun je het aanvraag-
dossier inkijken op de gemeente. Je
bezwaren kun je uiten bij de admini-
stratie. Een procedure die uniek is in

recht op inspraak 
in de brusselse stedenbouw

België. Je hebt dan wel geen garan-
tie dat ze rekening houden met je
opmerkingen maar je wordt tenmin-
ste gehoord.

Daarom publiceert Bral sinds jaar en
dag een selectie van de recentste
openbare onderzoeken op de laatste
pagina van Alert. Omdat de meeste
openbare onderzoeken maar twee
weken duren, zijn ze soms voorbij
voor je het leest. Oplossing: regel-
matig kijken op www.bralvzw.be of 
de tussentijdse oogst vragen aan
patricia@bralvzw.be.
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Springfonteintjes 
op Anneessens,
dansend op het 
ritme van de stad.
Foto: Metamorfose,

Marcel Rijdams.

De beurs: barokke
waterkolommen 
op een nieuw plein,
een plek voor vreugde
en manifestaties.
Foto: Metamorfose,

Marcel Rijdams.

anders mobiel

stationsomgeving= restruimte?

Het Brussels Gewest degradeert sta-
tionsomgeving tot restruimte. Getuige
hiervan het illegaal parkeren op de
Europa esplanade (of is het nu Hor-
taplein?). De politie staat het ooglui-

kend toe. Wij vinden dat stations-
omgeving prioritair voetgangers- en
fietsersgebied moet zijn! Een dege-
lijke fietsenstalling blijkt echter een
onoverkomelijk zaak.

Mooi zou zijn: een aangelegde
promenade van het Zuidstation over
dit plein, langs de bijna heraange-
legde Stalingradlaan, naar hartje
Brussel. Te veel gevraagd?

leefbare buurt

pragmatische zennezotten

zenne?
Tja, dé Zenne bestaat niet. Er zijn er
drie:
1. De romantische met talloze vertak-

kingen bestaat al lang niet meer.
Alle armen zijn gedempt bij de
eerste overdekking. Deze opge-
vulde zijarmen verklaren het kron-
kelige parkoers van sommige stra-
t en  in  de  buur t  van  he t
Fontainasplein.

2. De eerste overwelving: loopt onder
de centrale boulevards en is een
volledig kunstmatige sleuf. De
metro’s rijden erdoor. Enkel een
stuk onder de Jacqmainlaan zou
open kunnen.

3. De tweede overwelving: deze
kunstmatige waterader loopt min
of meer parallel met het kanaal.

zenne boven
De Zenne zelf is dus een chaos.
Alleen Zenne nr. 3 zou op enkele
plaatsen het daglicht weer kunnen
zien. Aan het Maximiliaanpark in de
Noordwijk bijvoorbeeld. Tijdens een
mediagenieke actie hebben Zennezot-
ten daar naar de rivier gegraven. Vol-
gens een nog niet voltooide studie zou
het mogelijk zijn er een stuk bloot te
leggen. Ook aan de Ninoofsepoort
zou ze ‘vrij’ kunnen stromen. De
overwelving is er makkelijk te verwij-
deren zodat er een tweede kanaal zou
te voorschijn komen.

zuiver water
Niet bepaald een romantisch visioen
zo’n open Zenne. De sublieme aro-
ma’s... Ondanks zuiveringsstation
Zuid zit het lang niet snor met de
waterkwaliteit. Het klassieke pro-

Bral kan zich vinden in de wens van velen om weer water te bren-
gen in de stad. Maar hoe? De antwoorden kregen we tijdens een
Zennedebat in de Markten. Eerste ontnuchterende vaststelling:
een idyllisch meanderende stroom kunnen we definitief vergeten.

bleem is dat er geen gescheiden rio-
lering bestaat voor afvalwater en
regenwater. Daardoor daalt de zuive-
ringscapaciteit van het station gevoe-
lig. Dit valt in een stad als Brussel
moeilijk op te lossen. De ideale oplos-
sing is zoveel mogelijk regenwater te
gebruiken, natuurlijke infiltratieplaat-
sen te voorzien of doorlaatbare tegels
te leggen zodat regenwater op natuur-
lijke wijze in de grond kan dringen.

een alternatieve zenne
Als we water opnieuw centraal wil-
len stellen in deze stad, zitten we niet
voor een gat gevangen. Onze belang-
rijkste waterader is het kanaal. Steeds
meer mensen zien dat in. De kanaal-
zone rond het Bécodok is heraange-
legd, Brusselbad is op korte tijd een
vaste waarde geworden en de cruises
op het kanaal kennen steeds meer
succes. Het kanaal staat weer op de
(politieke) kaart.

aantrekkelijk kanaal?
Nu is het kanaal nog lang niet het pre-
stigieus flaneergebied dat het was in
de 19de eeuw. Op een bepaald ogen-
blik waren er plannen om de jungle
van de kleine ring naast het kanaal
opnieuw aan te leggen. De kaaimuur
zou verlagen en fietsers en voetgan-
gers zouden een betere plaats krijgen
langs het water. Maar volgens onze
informatie is dit project opgeborgen.
Molenbeek bedankte ervoor om een
deel van het verkeer over te nemen
langs haar kant van het kanaal. En na
de heraanleg van de centrale lanen,
zullen er zeker niet minder auto's rij-
den op de kleine ring.

symbolische zenne
Een optie bestaat erin de Zenne sym-
bolisch naar boven te brengen. Mar-
cel Rijdams, vroeger voorzitter van
Bral vzw, ontwierp een reeks van 7
indrukwekkende fonteinen langs de
vroegere rivierloop. Het zou de al te

grote Noord-Zuid inrichting van de
stad kunnen doorbreken.

Het fonteinenproject 
of meer info bij steyn@bralvzw.be 
op T 02 217 56 33.

De Heizel ontving eind september het
20ste Belgisch Wegencongres. Een
prestigieus evenement waar elke vier
jaar de grote spelers van de wegenin-
frastructuur in België samentroepen.
Op de agenda staan elementen over
de zachte weggebruiker maar vooral
ook nieuwe wegeninfrastructuur.

De initiatiefnemer van dit congres
is de Belgische Wegenvereniging die
het congres aangrijpt om de zgn.

wegencongres
‘missing links’ in de kijker te plaat-
sen. De media repte al over hun pro-
ject om een 10 kilometer lange tun-
nel aan te leggen om de grote ring te
sluiten. De 4 milieufederaties Bond
Beter Leefmilieu Vlaanderen, Inter-
Environnement Wallonie, IEB en
Bral vzw verstuurden n.a.v. dit con-
gres een persbericht. Te vinden op
www.bralvzw.be of bel Ben of Bart
op T 02 217 56 33.

SCHUMAN

De federale overheidsdienst vraagt
een stedenbouwkundige vergunning
om een “multimodaal knooppunt” te
maken van het Schumanstation. In
openbaar onderzoek tot 28 oktober
(Stad Brussel).



er zat geen luchtje aan
De cijfers over de luchtkwaliteit op de
autoloze zondag zijn bekend. Een goede
aanleiding om frequente misverstanden
en vragen over auto’s en luchtvervui-
ling uit te klaren.

Kan Brussel alleen iets doen 
aan de luchtkwaliteit? Vervuiling komt
toch vooral van elders?
Ja en neen. Op haar dooie eentje kan Brussel de
luchtvervuiling niet uit de wereld helpen. Heel ruw
gesteld: de belangrijkste schadelijke stoffen komen
ongeveer voor de helft uit het buitenland en voor
een stuk uit Vlaanderen. Maar er is nog altijd vol-
doende marge om in Brussel een verschil te maken.

Wie is boosdoener nummer 1 
voor de Brusselse luchtvervuiling?
Ook dit verschilt weer sterk van stof tot stof. Maar
na enig wikken en wegen moet je besluiten dat
koning auto weer met de gouden palm gaat rijden.
Het kankerverwekkende benzeen en fijn stof
komen bijvoorbeeld vooral van het verkeer. Idem
voor ozon en koolstofmonoxide. Onze kachels
en radiatoren krijgen de judaspenning voor dioxi-
nes. Verder zorgt onze verwarming voor veel
broeikasgassen maar dat is een ander hoofdstuk.

Heeft een tijdelijke maatregel als de
autoloze zondag geen averechts effect?
Neen hoor. Het effect is meteen positief. Al na een
uurtje is de lucht heel wat zuiverder. Kijk maar naar
de grafiek. Dat averechts effect bestaat wel voor
ozon. Ozon komt zelf niet uit de uitlaat van auto’s.
Andere vervuilende stoffen maken het aan en bre-
ken het weer af in een ingewikkelde scheikundige
paringsdans. Je moet vooral dit onthouden: als de
vervuiling tijdelijk naar beneden gaat, stijgt de
ozonconcentratie eerst. Pas een hele poos later gaat
het ozongehalte eindelijk dalen.

Gelukkig komen de grootste ozonpieken enkel
in de zomer voor, bij warm weer. De autoloze zon-
dag valt bij het begin van de herfst waardoor de
stijging in de ozonconcentratie min of meer beperkt
blijft.

En hoe gaat het eigenlijk met onze
lucht? Neemt de vervuiling nu toe of af?
Er wordt aan gewerkt. Voor een heleboel polluen-
ten zijn we op de goede weg maar nog ver van huis.
Lood was het eerste probleem dat zo goed als
opgelost is. Dankzij de loodvrije benzine natuur-
lijk. Ook zwavel en benzeen worden meer en meer
uit benzine gebannen en dus daalt de uitstoot.
Maar voor ozon en fijn stof blijven we ter plaatse
trappelen.

Maar de laatste nieuwe automodellen
zijn toch properder?
Klopt. De industrie verbetert haar technologie.
De nieuwe motoren stoten minder vervuilende
stoffen uit dan de oudere. En zoals gezegd wordt
ook de benzine properder. Maar... het aantal auto-
verplaatsingen soupeert de winst op sommige ter-
reinen helemaal op. We snorren met z’n allen jaar
na jaar meer kilometers rond in auto’s. Al zou het

kunnen dat we stilaan op de top zitten. Sinds 1999
lijkt de stijging stil te vallen.

Een ander probleempje: de automobielsector
doet haar eigen inspanningen ook deels teniet
door zwaardere auto’s te promoten: de 4X4’s en
aanverwanten, de monovolumes... Die hebben
een groter vermogen en dus een hoger verbruik.

Is dat nu echt zo schadelijk allemaal?
Deskundigen drukken de impact van vervuiling op
de gezondheid uit in het aantal gezonde levensja-
ren dat we verliezen. Het Milieu- en Natuurrap-
port Vlaanderen houdt het erop dat elke persoon
in onze regio iets minder dan een half levensjaar
gezondheid verliest onder invloed van vervuiling.
Het fijn stof is verantwoordelijk voor 2/3de van dat
verlies. Geluidsoverlast is nummer twee; kanker-
verwekkende stoffen als benzeen volgen als derde
en lood en ozon sluiten de rij.

Is er een verband tussen de vervuilde
lucht en de opwarming van de aarde?
Veel mensen maken er een soepje van: gat in de
ozonlaag, opwarming van de aarde, luchtkwaliteit...
Is dat niet allemaal hetzelfde? Zeker niet. Het zijn
duidelijk verschillende problemen maar er is wel
een verband. Recente studies wijzen er bijvoor-
beeld op dat luchtvervuiling ook een impact heeft
op het klimaat. Het fijn zwevend stof schijnt de
samenstelling van wolken te veranderen. Kort
gezegd: ze reflecteren het zonlicht nog beter dan
vroeger en zetten zo een rem op de opwarming.
Anderzijds houden de wolken ’s nachts nog beter
de warmte vast dan in de dagen van onze overgroot-
ouders. Door dit dubbel effect zijn de dag- en
nachttemperaturen naar verluidt dichter bij elkaar
komen te liggen. Global dimming heet dit feno-
meen. Wat het resultaat zal zijn als we minder met
de auto rijden, valt moeilijk te voorspellen.

Wat is de rol van Europa in dit alles?
Cruciaal. Zonder de Europese Unie zouden we een
grensoverschreidend probleem als luchtveront-
reiniging nooit de baas kunnen. Dan zouden de lan-

den van Europa allicht de hete aardappel naar
elkaar doorschuiven. Dankzij de Unie hebben we
nu normen voor luchtkwaliteit. Onze Gewesten
moeten daar werk van maken. De Unie legt ook
normen op voor de uitstoot van voertuigen of
voor de kwaliteit van benzine. Als de Europese
Unie niet bestond, moesten we haar dringend uit-
vinden.

Is een zone 30 beter voor de
luchtkwaliteit dan een gewone
bebouwde kom?
Ja, als de zone 30 doordacht aangelegd is. In een
goede zone 30 verplichten allerlei fysieke maat-
regelen je om traag te rijden en vooral... om rus-
tiger te rijden, zonder veel te vertragen en te ver-
snellen. Vooral dat is bepalend voor de uitstoot. Een
recente studie toont aan dat de uitstoot in een
goede zone 30 met meer dan 10% naar beneden
gaat. Voor fijn stof en NO

x
zijn zelfs dalingen van

respectievelijk 35% en 50% gemeten bij bepaalde
voertuigtypes.
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leefbare buurt

Deze grafiek toont de concentratie van het dodelijke
koolstofmonoxide op autoloze zondag. Op de
achtergrond de gegevens van een gewone zondag en een
gewone weekdag. De metingen tonen haarscherp aan
dat de CO-vervuiling een duik neemt zodra het verkeer
stil gelegd wordt. Om ’s avonds weer op te flakkeren.
Grafiek: Bim.

Op de autoloze zondag geniet bXl plots de luchtkwaliteit van een dorp.
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BRUSSELS GEWEST
gsv – hele gewest
Het Ministerie van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest stelt het ont-
werp voor van gewestelijke steden-
bouwkundige verordening, titel I tot
VIII.
Tot 7/10/2005

ANDERLECHT
nieuwbouw – Bergensesteenweg 342
Stedenbouwkundige vergunning voor
de bouw van 4 woningen.
Tot 31/10/2005
Overlegcommissie op 9/11/2005

bestemmingwijziging – 
Gouverneur Nensstraat 5
Stedenbouwkundige vergunning voor
de bestemmingwijziging van een
postkantoor tot handel en feestzaal.
Tot 12/10/2005
Overlegcommissie op 19/10/2005

bestemmingswijziging –
Bergensesteenweg 576
Stedenbouwkundige vergunning voor
de bestemmingwijziging van een
magazijn tot evenementenruimte.
Tot 12/10/2005
Overlegcommissie op 19/10/2005

BRUSSEL VIJFHOEK
feestzaal – H. Mausstraat 25-27
Milieuvergunning IB met effectenver-
slag voor de uitbating van 2 dansza-
len/schouwspelzalen.
Tot 7/10/2005

vergunningwijziging – 
Oude Graanmarkt 53-63
Brussels Downtown SCRL vraagt
een stedenbouwkundige vergunning
voor de bouw van 16 appartementen
en 3 handelszaken, met vergunning-
wijziging: bouw van terrassen aan
de achtergevel, afschaffing van een
handel en wijziging van de voorge-
vel.
Tot 7/10/2005
Overlegcommissie op 18/10/2005

spektakelzaal – Priemstraat 17
Het OCMW van Brussel vraagt een
milieuvergunning IB voor de uitba-
ting van een fotolabo, dans- en
muziekzalen, een spektakelzaal en
een verwarmingsinstallatie.
Tot 7/10/2005

zone 30
De Stad Brussel stelt het ontwerp
van Zone 30 voor van de wijken
‘Begijnhof – Kanaal’, ‘Zenne’ en
‘Marollen’.
Tot 30/09/2005
Overlegcommissie op 6/10/2005

BRUSSEL
NO/LEOPOLDWIJK
afbraak/nieuwbouw – Wetstraat
99-105, J. De Lalaingstraat 30-34
Realex SA vraagt een stedenbouw-
kundige vergunning voor de afbraak

en de heropbouw van kantoren (28
399m2) met een milieuvergunning
IA met bestek effectenstudie voor de
aanleg van een overdekte parking
(149 voertuigen) en de uitbating van
verschillende opslagplaatsen en tech-
nische installaties.
Tot 7/10/2005
Overlegcommissie op 18/10/2005

GANSHOREN
bbp – Molenbeekvallei
Het gemeentebestuur stelt het voor-
stel tot wijziging van het BBP
‘Molenbeekvallei’ voor.
Tot 10/10/2005

weg – Kruispunt Hervormingslaan -
De Rivierendreef
Stedenbouwkundige vergunning voor
de heraanleg van het kruispunt
gevormd door de Hervormingslaan
en de Rivierendreef.
Tot 1/10/2005
Overlegcommissie op 18/10/2005

HAREN
Da Vinci – Raketstraat
Eurocontrol vraagt een stedenbouw-
kundige vergunning voor de bouw
van het Da Vinci complex voor de
vervaardiging van immateriële goe-
deren, met een milieuvergunning IB
met effectenverslag voor de aanleg en
uitbreiding van een overdekte en
openluchtparking (1 243 voertuigen),
een car-wash, diverse opslag- en
werkplaatsen, een drukkerij en tech-
nische installaties.
Tot 28/10/2005
Overlegcommissie op 8/11/2005

nieuwbouw – Witloofstraat 
en Oude Haachtsesteenweg
Stedenbouwkundige vergunning voor
de bouw van een appartementsge-
bouw.
Tot 7/10/2005
Overlegcommissie op 18/10/2005

LAKEN
nieuwbouw – Steylsstraat 74
Stedenbouwkundige vergunning voor
de bouw van 7 appartementen en een
kantoor.
Tot 7/10/2005
Overlegcommissie op 18/10/2005

SCHAARBEEK
bestemmingwijziging – 
V. Hugostraat 6
Stedenbouwkundige vergunning voor
de volledige overdekking van de koer,
bestemmingwijziging van het han-
delsgelijkvloers in woning en wijzi-
ging van de ramen.
Tot 5/10/2005
Overlegcommissie op 14/10/2005

bestemmingwijziging – 
Prinses Elisabethlaan 125
Stedenbouwkundige vergunning voor
de inrichting van een voormalige

handelszaak in een woning, met wij-
ziging van de gevels en de bouw van
een bijgebouw.
Tot 3/10/2005
Overlegcommissie op 14/10/2005

bestemmingwijziging –
Rogierstraat 216
Stedenbouwkundige vergunning met
effectenverslag voor de bestemming-
wijziging van een woning in een kin-
derdagverblijf op het gelijkvloers en
de 1ste verdieping.
Tot 29/09/2005
Overlegcommissie op 14/10/2005

St-GILLIS
weg – Smidsestraat
Het gemeentebestuur vraagt een ste-
denbouwkundige vergunning voor
de aanleg van de straat.
Tot 2/10/2005
Overlegcommissie op 25/10/2005

St-JOOST-TEN-NODE
herinrichting plein –
Leuvensesteenweg en St-Joostplein
Stedenbouwkundige vergunning voor
de herinrichting van een handelskern
(St-Joostplein).
Tot 11/10/2005
Overlegcommissie op 21/10/2005

St-LAMBRECHTS-
WOLUWE
weg – T. De Cuyperstraat 
(tussen de Roodebeeksesteenweg
en de J. Brellaan)
Het gemeentebestuur vraagt een ste-
denbouwkundige vergunning voor
de heraanleg van de weg.
Tot 24/10/2005
Overlegcommissie op 10/11/2005

UKKEL
bbp – Clijveldwijk
Het gemeentebestuur stelt het ont-
werp voor van het BBP 29bis Clij-
veldwijk.
Tot 4/10/2005

tankstation – Gulden Kasteelstraat 1
Stedenbouwkundige vergunning en
milieuvergunning IB met effectenver-
slag voor de verbouwing en uitbating
van een tankstation en opslag van
ontvlambare vloeistoffen.
Tot 3/10/2005
Overlegcommissie op 19/10/2005

WATERMAAL-
BOSVOORDE
weg – Bischoffshemplein, A. Gilson-
en L. Wienerstraat, hertogendreef
en Ministerstraat
Stedenbouwkundige vergunning voor
de heraanleg van de openbare weg.
Tot 30/09/2005
Overlegcommissie op 13/10/2005

In het kader van de stedenbouwwetgeving en de milieuwetgeving moeten de aanvragen van sommige
projecten aan een openbaar onderzoek onderworpen worden. Hieronder vind je een selectie van aankon-
digingen van de belangrijkste openbare onderzoeken. Je leest ze allemaal op http://www.bralvzw.be/OO.html
Contacteer patricia@bralvzw.be voor de tussentijdse oogst.
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zones 30
doorgelicht
Zones 30 liggen ons na aan het
hart. De wet van 2004 verplicht
zones 30 in schoolomgevingen
maar versoepelt ook de inrich-
tingsvereisten. Dit moet de reali-
satie van zones 30 versnellen.
Nadeel echter is dat je sindsdien
heel wat uitgeholde zones 30
ziet. Zoals deze op de foto, een
zone 30 op een stadssnelweg!
Dit bordje geeft de zachte weg-
gebruiker schijnveiligheid en
ergert in het slechtste geval de
automobilist. 

Als je ook zo’n uitgeholde
zone 30 aantreft, laat het ons
dan weten! Stuur een fotootje
en commentaar naar ons adres
of naar bart@bralvzw.be. 

En als je meer wil weten
over de zones 30 in de Vijfhoek
(Begijnhof, Zennewijk en
Marollen) surf dan naar het
persbericht van Bral, Cyclo,
Fi e t s e r sbond  e . a .   op
www.bralvzw.be/frames_actu-
eel.html. Misschien kan je nog
net de overlegcommissie van 6
oktober bijwonen.


