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DOSSIER > Brussel vaart wel zonder groei 

Het is een joekel van een dilemma : we 
kunnen niet eeuwig blijven groeien. Het 
huidige consumptieniveau van de we-
reldbevolking is nu al te hoog. Wat zal 
dat zijn na nog eens honderd jaar eco-
nomische groei. Maar zonder groei gaat 
het vandaag ook niet. Zodra de groei 
wegvalt, gaan bedrijven over kop, stijgt 
de werkloosheid en duiken de inkom-
sten van de overheid naar beneden. Een 
sociale catastrofe dus. 

Dat heeft alles te maken met de aard 
van onze economie. De Oostenrijker 
Joseph Schumpeter wees in de jaren 
’40 al op de tendens van de vrije markt 
om alsmaar te vernieuwen en in één 
adem door producten en bedrijven die 
een tijdje terug nog top notch waren, 
te vernietigen wegens verouderd. Niet 
meer concurrentieel. Creative destruc-
tion heet dat.

Het heeft ook te maken met de geld-
schieters. Banken en aandeelhouders 
verwachten dat hun kapitaal elk jaar 
aangroeit en dus moet een investering 
resulteren in hoge winstcijfers. Bedrij-
ven die niet jaar na jaar innoveren en 
zichzelf niet verbeteren, riskeren een 
onmiddellijke kapitaalvlucht en des-
truction. 

Op zich is die druk om te vernieuwen 
en te verbeteren niet dramatisch. Het 
probleem is dat verbetering in ons sy-
steem niet wordt gelijkgesteld met 
bijvoorbeeld meer energie-efficiëntie 
maar eerder met een stijging van ar-
beidsproductiviteit. Dat komt omdat ar-
beid veel te duur is in vergelijking met 
energie, vooral in België. En vermits be-
drijven elk jaar evenveel kunnen produ-
ceren met minder mensen, moeten we 
wel elk jaar groeien om iedereen aan de 
slag te houden.

Oliepiek

En dus blijft het Bruto Nationaal Pro-
duct (BNP), de totale hoeveelheid die 
een land in een jaar produceert, dé 
maatstaf voor vooruitgang. Ook in Brus-
sel blijft groei het leidmotief. De sociale 
partners hebben recentelijk, op vraag 
van de regering, een ontwerpplan ge-
maakt in het kader van een nieuw pact 
voor duurzame stedelijke groei. Die tekst 
zou een basis worden voor het sociaal 
en economisch luik van het nieuwe Ge-
westelijke Plan voor Duurzame Ontwik-
keling, het GPDO.

Te weinig economen en politici vragen 
zich echter af wat er gebeurt als onze 
grondstoffen op zijn of als energie en-
kele keren duurder wordt. Nochtans 
is dat geen fictie. De oliepiek, het mo-
ment waarop het aanbod van petro-
leum aan een plafond zit, is volgens 
de een al bereikt, volgens anderen zit-
ten we er vlakbij. Nieuwe olievelden 
exploreren wordt moeilijker. En als de 
vraag blijft stijgen, zal olie ook onver-
mijdelijk veel duurder worden. Ook 
met onze grondstoffen kunnen we 
niet eeuwig verder. Een aantal belang-
rijke materialen raken opgesoupeerd. 
Net als onze bossen en watervoor-
raden.

Indicator 2.0

We laten het ecologisch deficit van ons 
groeimodel even links liggen en kijken 
naar de sociale gevolgen van stijgende 
groei. Nog een grote paradox ! Ener-
zijds zegt de pensée unique dat groei 
nodig is om welvaart te creëren en om 
werkloosheid en armoede op te lossen. 
Anderzijds zien we dat de armoede in 
ons land niet gedaald is onder invloed 
van onze decennialange economische 

Een stad tjokvol werklozen en een gewestelijke begroting in het rood. 

Volgens de gewestregering moet een “pact voor duurzame stedelijke 

groei” de oplossing brengen. Maar zijn groei en duurzaamheid niet 

elkaars tegengestelden ? Want hoe lang kunnen we blijven groeien ? 

En kan de Brusselse overheid onze welvaart verhogen zonder groei ?

 

Kunnen we blijven groeien ? Neen hoor. Als we het leef-
baar willen houden, dan moet het nieuwe gewestelijke 
ontwikkelingsplan (GPDO) afstand nemen van eco-

nomische groei als doel op zich. Maar dan moet onze 
economie wel minder afhankelijk worden van groei.
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dossier Brussel vaart wel zonder groei Brussel kickt af van economische groei

groei. De ongelijkheid is zelfs toegeno-
men, zeker in Brussel.

Ook andere welvaartsindicatoren leren 
ons interessante dingen. De grafiek op 
deze pagina toont bijvoorbeeld haarfijn 
dat stijging van het inkomen per Belg 
niet gezorgd heeft voor meer levens-
vreugde. Volgens zogeheten speltheo-
retici is groei van het BNP een zero sum 
game, een spel met evenveel winnaars 
als verliezers. Je voelt je pas beter als je 
er op vooruit gaat in vergelijking met je 
medemensen.

Of we nu als indicator kindersterfte of 
levensverwachting nemen, scholings-
graad of geluksgevoel, het resultaat is 
altijd hetzelfde : er is een zeker econo-
misch niveau nodig om welzijn te cre-
eren. Maar voorbij een bepaalde grens 
stijgt dat welzijn niet meer met bijko-
mende groei. Voor veel indicatoren sco-
ren Cuba of Costa Rica ongeveer even 
goed als de VS, met een economie die 
veel kleiner is.

Conclusie ? Het BNP is een slechte indi-
cator voor welzijn. Daarvan raken meer 

en meer economen overtuigd. Zelfs de 
Wereldbank ontwikkelde al een eigen 
alternatieve indicator. Maar we moeten 
ook verder durven gaan : vanaf een be-
paald niveau is economische groei niet 
meer nodig om het welzijn te verhogen. 
En in het westen zijn we al lang voorbij 
dat niveau. 

Lowgrow ? Don’t know
Als economische groei nu nog nodig is, 
komt dat dus omdat ons systeem af-
hankelijk is van groei. Omdat bedrijven 

elk jaar meer kunnen produceren met 
evenveel mensen. De vraag is : kunnen 
we een economie ontwikkelen die be-
stand is tegen economische stagnatie ? 
Kunnen we stijging van werkloosheid 
bij een nul-groei vermijden ? 

Het ontstellende antwoord is dat we 
dat niet weten omdat bijna niemand 
daar onderzoek naar doet. Maar het 
lowgrow-model van de econoom Peter 
Victor geeft een eerste aanzet. Victor 
maakte met zijn model simulaties van 
de Canadese economie tussen 2000 en 
2020. In één scenario, waarin groei uit-
dooft tot 2012 en vanaf dan nul blijft, 
dalen werkloosheid, armoede, over-
heidschuld en koolstofemissies ! De 
overheid moet dan wel actiever herver-
delen en ingrijpen in consumptie, in-

vesteringen meer richten op publieke 
goederen en minder op productie van 
statusobjecten, wettelijke plafonds 
vastleggen op emissies en gebruik van 
grondstoffen en ten slotte… arbeids-
tijd doen dalen. 

Of dat ook opgaat voor België, is onze-
ker. Wellicht is bij ons de kost van arbeid 
veel hoger. Het zou zeer interessant zijn, 
als het Planbureau dit soort simulaties 
ook zou maken voor ons land.

Het nieuwe GPDO moet expliciet af-
stand nemen van groei als doel. Ook 
onze tewerkstellingspolitiek moet wel-
licht anders. Dat ons overaanbod aan 
kantoren weinig jobs oplevert voor 
onze laaggeschoolde werklozen beseft 
iedereen. Meestal rekent de overheid 
op vorming, horeca, shoppingcentra en 
(zaken)toerisme. Maar hoeveel rijkdom 
vloeit er van zo’n shopping terug naar 
de bevolking ?

Volgens Pennsylvania University zijn 
buurten met een Wall Mart armer dan 
buurten zonder omdat zo’n grote su-
permarkten geld van de gemeenschap 
adraineren naar buiten. En hoe lang 
zijn citytrips en grote internationale 
evenementen nog betaalbaar als de 
olie schaars wordt ? Of : hoe lang kan 
China nog de fabriek van de wereld 
blijven ? 

La construction d’un centre commercial entraînera peut-être 

un bref regain du PNB de Bruxelles, mais quelle richesse 

générera-t-elle pour la population ? 

 Koppeling van het BNP aan het grondstoffengebruik

0

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

50

100

150

200

Zink

Nikkel

Koper

Bauxiet

IJzererts

Wereld BNP

Economen en politici geloven blindelings dat technologische vooruitgang en efficiëntiewinsten 
de middelen zijn om groei “duurzaam” te maken. Helaas zijn er weinig of geen signalen dat we 

zuiniger omspringen met energie en grondstoffen dan vroeger. Op de grafiek zie je duidelijk dat het 
verbruik van metalen in de wereld even snel stijgt als het BNP (= GDP). Bron : Tim Jackson, 2010
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Brussel kickt af van economische groei dossier Brussel vaart wel zonder groei 

Het alternatief : kleine, lokale pro-
ductie, inclusief reparatie en fruit- 
en groenteteelt... Belangrijk is dat 
we industrie aanpassen aan de stad. 
Het Gewest denkt er aan een speciaal 
statuut in te voeren bij een volgende 
wijziging van het Gewestelijk Bestem-
mingsplan (GBP). De reconversie van 
industrieterrein naar andere bestem-
mingen moet ook stoppen. Eigenlijk is 
er maar van één ding teveel in deze 
stad : kantoren.

Ook belangrijk is mensen om te scho-
len van consumenten tot actoren, door 
capacitatie, participatie, initiatieven die 
hen mede-eigenaar maken van hun 
buurt, zoals Community Land Trusts... 
(zie Carte Blanche p.12-13)

Gewest vermijdt catastrofe
Het Gewest kan de last op de arbeid 
niet verlagen maar het kan de gemeen-
ten financieren om hun opcentiemen 
op de personenbelasting te doen dalen. 
Dat kan ze betalen met taks op emis-
sies : een betalende huisvuilzak, een 
slimme kilometerheffing en een hogere 
belasting op inverkeerstelling. Die is 
belachelijk laag in dit land. En waarom 
geen belasting op afvalwarmte, op pes-
ticiden, enzovoort ? 

De regering heeft ook instrumenten 
om de kost van energie geleidelijk te 
verhogen. Dat kan nu al via de distribu-
tietarieven voor elektriciteit en groene-
stroomcertificaten. Elektriciteit is hier 
al duurder dan in veel andere steden 
maar een langetermijnpolitiek naar 
duurdere energie is de enige manier 
om ons te sturen naar meer efficiëntie 
en om catastrofes te vermijden voor de 
volgende generaties. 

Op de volgende pagina’s gaan we aan 
de hand van drie concrete cases voor 

Brussel dieper in op de problematiek 
van de groeiparadox.

Piet Van Meerbeek

Lees ook  : 

 » Managing without Growth 

van Peter Victor, 2008

 » Welvaart zonder groei van Tim 

Jackson, 2010, uitgegeven bij Jan Van 

Arkel, ism Oikos. Version française : 

Prospérité sans Croissance, publié par 

De Boeck, en collaboration avec Etopia.

 » The spirit level : why greater equality 

makes societies stronger, Richard 

Wilkinson & Kate Pickett, 2010.

Bruxelles sans croissance  
Le “Pacte de Croissance Urbaine Du-
rable” est l’instrument élaboré par le 
gouvernement bruxellois pour solu-
tionner le taux de chômage catastro-
phique et un budget régional dans le 
rouge. Son objectif est d’adapter l’in-
dustrie à la ville, en recherchant des al-
ternatives pour le développement éco-
nomique, avec le PNB (produit national 
brut) comme indicateur. Cette évolu-
tion doit aller de pair avec la transfor-
mation des consommateurs en acteurs. 
La reconversion de terrains industriels 
en bureaux est à proscrire, l’offre de bu-
reaux actuellement excessive générant 
peu d’emplois pour les personnes peu 
qualifiées. Priorité, donc, à la produc-
tion locale, à petite échelle.  

Verhouding ‘levensvreugde’ t.o.v. stijging van het inkomen
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Deze grafiek toont haarfijn dat stijging van het inkomen per Belg niet zorgt voor meer “levens-
vreugde”. Ons groeimodel is immers gebaseerd op statuscompetitie. En wie minder heeft dan z’n 

medemensen, voelt zich meestal slecht. Cassiers, I., Delain, C., 2010

Leeswijzer ALERT Glossaire
GPDO Gewestelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling 
, PRDD Plan Régional de Développement Durable

BNP Bruto Nationaal Product , PNB Produit National Brut

GBP Gewestelijk Bestemmingsplan , PRAS Plan Régional Régional d’Affectation du Sol

OCMW Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn  
,  CPAS Centre Publiques d’Action Sociale

UCM Union des Classes Moyennes

UNIZO Unie van Zelfstandige Ondernemers 

MER Milieu Effecten Rapport , EI étude d’incidences
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dossier Brussel vaart wel zonder groei Een voetbalstadion op Schaarbeek-Vorming ?

Nu de (tijds)druk van de ketel is, kijkt 
bijna iedereen richting Schaarbeek-
Vorming als locatie voor zo’n mega-
stavdion. Begrijpelijk, de gigantische 
woestijn van spoorbundels en braak-
land biedt mogelijkheden, lijkt het : 
er is véél plaats, weinig last van om-
wonenden en er is een station in de 
buurt. 

Veel plaats ?
Het terrein is inderdaad gigantisch 
maar we mogen niet vergeten dat er 
treinen blijven rijden. Enkel de huidige 
activiteit als rangeer/vormingsstation – 
het splitsen en opnieuw samenstellen 
van goederentreinen – verdwijnt. Vol-
gens onze informatie komt er door de 
reorganisatie van de spoorwegbundels 
slechts 38 ha met zekerheid vrij. Ter 
vergelijking : dat is minder dan de site 
van Thurn & Taxis.

Mogelijk komt er aan de noordelijke 
kant ook nog ergens 17 ha vrij én ook 

het Europees distributiecentrum voor 
fruit en groenten – gelegen nààst het 
vormingsstation – zou wegtrekken. Wat 
moet daar dan mee gebeuren ? De peri-
meter van het richtschema Schaarbeek-
Vorming is niet zonder reden groter dan 
de site zelf.

BILC XL
In 2008 werd er een studiebureau aan-
gesteld dat een globale visie moest 
uittekenen voor het hefboomgebied 
Schaarbeek-Vorming. Dit bureau moest 
ondermeer onderzoeken of de site ge-
schikt was om het WK 2018 te ontvan-
gen. Het bleek al snel dat het terrein 
nooit op tijd klaar zou zijn.

De andere zaken op het verlanglijstje 
van het Brussels Gewest zijn een multi-
modaal logistiek platform – een BILC XL 
mét ontsluiting per spoor en over wa-
ter – een gemengde woonwijk en een 
groene ruimte die Haren en Neder-over-
Heembeek met elkaar linken.

Ondanks zijn omvang kan de site on-
mogelijk tegemoet komen aan al deze 
verzuchtingen. Maar niemand durft 
momenteel keuzes te maken. Gevolg : 
de opmaak van het richtschema is stil-
gevallen.

FIFA hoera !
De opstellers van het richtschema kre-
gen ook als opdracht “de verbetering 
van de mobiliteit vanuit het standpunt 
van de duurzame ontwikkeling te be-
studeren (zachte mobiliteit, openbaar 
vervoer etc.)”. Een mission impossible 
wil men effectief een stadion bouwen 
met internationale allures.

Enkele cijfers : voor een stadion van 
50.000 man eist de Wereldvoetbalbond 
(FIFA) 675 parkeerplaatsen voor bussen 
en 8250 voor auto’s. Een simpele re-
kensom leert ons dat het zou gaan om 
+/- 30 ha aan parkeerterrein ! Die kun-
nen weliswaar deels onder de grond of 
in torens gestoken worden maar het 
geeft een idee van het plaatsverlies. 
Zelfs als men een nationaal stadion wil 
bouwen, lijkt het onwaarschijnlijk dat 
het niet meer de ambitie zal zijn om te 
voldoen aan die internationale normen. 
Wat heeft een megastadion anders voor 
zin ? Dus wat met de extra wegen en op- 
en afritten die zo’n stadion vragen ?

Niemand schijnt vandaag te weten wat het precieze aantal hectare is dat vrijkomt op Schaarbeek-Vorming. Laat staan of ze weten wat er moet komen op 
deze reusachtige site. Als ze de groene verbindingen maar niet vergeten © BRAL

CASE 1 : Een voetbalstadion op Schaarbeek-Vorming ?

Wij hoopten dat de discussies over de zin en de locatie van een 

nieuwe internationale voetbaltempel in Brussel van de baan zouden 

zijn nu er in 2018 geen WK-voetbal komt in België en Nederland. 

Mis poes, nu gaat het plots over een nieuw nationaal stadion van… 

80.000 plaatsen !
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Wonen boven winkelen op de Heizel dossier Brussel vaart wel zonder groei

Om de crisis het hoofd te bieden deden 
politici, van internationaal tot lokaal, 
er alles aan om “het consumenten-
vertrouwen te herstellen” en om “de 
kooplust opnieuw te stimuleren”. Eén 
voorbeeld : op het hoogtepunt van de 
financiële crisis in 2008 werd in Londen 
een nieuw shoppingcenter geopend. 
Tijdens de openingsceremonie liet de 
Londense burgemeester Boris Johnson 
zich ontvallen dat de Londenaars “een 
verstandig besluit hadden genomen om 
te crisis even te vergeten en te komen 
winkelen”.

Nochtans zijn er genoeg redenen om 
die logica van het pure consumentisme 
niet zomaar te aanvaarden. Vele econo-
men wijzen er op dat de grenzen van het 

consumentisme bereikt zijn. Het leidt 
tot sociale vervreemding, asociaal ge-
drag en tot wat heet “sociale recessie” : 
steeds meer mensen hebben het gevoel 
dat ze er niet meer bij horen, omdat ze 
niet kunnen kopen wat hun buren bezit-
ten. Het is niet moeilijk om hiervoor be-
wijzen te vinden in Brussel. Denk maar 
aan de discrepantie tussen de torenhoge 
werkloosheid en het feit dat Brussel toch 
opduikt bovenaan de lijstjes van “aan-

trekkelijkste zakensteden”. Nemen we 
even de Heizel als voorbeeld.

Winkels geen publiek goed
In de hierboven beschreven commer-
ciële logica ondertekenden het Gewest 
en de Stad Brussel in 2008 een “char-
ter” over de Heizelvlakte, waarin ze 
zich engageerden om er zo snel mo-
gelijk een shoppingcenter te bouwen. 
Maar we krijgen de steun van Brus-

Onder het motto “never waste 

a good crisis”, zou de nood een 

deugd worden na de wereldwijde 

economische en financiële crisis 

van 2008. De zoektocht naar een 

alternatieve economie kon begin-

nen. “Duurzame economie” rolde 

over ieders lippen, maar op het 

terrein veranderde weinig. Even-

min op het Heizelplateau. Daar 

lijkt van een crisis geen sprake.

CASE 2 : Wonen boven winkelen op de Heizel

Het wordt tijd om na te denken waar op de Heizel nieuwe huisvesting moet komen. Want de voor-
stellen die nu circuleren vragen wel nog wat meer studiewerk © OMA/DFA

Groene eurotekens
“A new sports facility has an extremely 
small, perhaps even negative, effect on 
overall economic activity and employ-
ment.” Dat schreven twee vooraan-
staande sporteconomen Roger Noll en 
Andrew Zimbalist in 1997. Hun uitspra-
ken zijn nog altijd actueel. Niet alleen 
de bouw, maar ook het onderhoud van 
een sportstadion kost handenvol geld. 
Recent gebouwde stadions voor inter-
nationale kampioenschappen, bijvoor-
beeld een stadion voor het EK in Portu-
gal in 2004, worden vandaag afgebroken 
omdat het onderhoud te duur blijkt. 
Wil men de investering in een Brussels 

nationaal stadion verantwoorden dan 
dringt een meervoudig gebruik (voetbal, 
concerten, atletiek…) zich dus op. 

En in de discussie over de toekomst 
voor Schaarbeek-Vorming mogen we 
de uitdagingen van het GPDO (zie p.3-
5) niet vergeten. Brussel heeft eerst en 
vooral nood aan tewerkstelling, huis-
vesting en groen. In de plannen voor 
Schaarbeek-Vorming ontbreekt vooral 
dat laatste : lange groene assen door de 
site, van noord naar zuid. Ideaal voor 
fauna, flora en fietsers.

Steyn Van Assche

Schaerbeek-Formation 
La discussion sur le sens et l’empla-
cement d’un nouveau temple interna-
tional du football à Bruxelles est aban-
donnée, mais il est à présent question 
d’un nouveau stade national de 80.000 
places sur le site de Schaerbeek-Forma-
tion. Celui-ci ne rapporterait pourtant 
aucun avantage aux Bruxellois. Lors de 
l’élaboration (interrompue) du schéma 
directeur pour cette zone, nous devons 
impérativement garder à l’esprit l’affec-
tation qui convient véritablement à ce 
site stratégique : la création d’emplois, 
de logements et d’une liaison verte 
entre le Nord et le Sud de Bruxelles. 
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dossier Brussel vaart wel zonder groei Wonen boven winkelen op de Heizel

Ondanks de belangrijke veranderin-
gen waar deze plannen voor staan, 
beschouwt de overheid deze projec-
ten als “Business As Usual” (BAU). Het 
is een term die in alle studies opduikt 
maar uiteraard niet voor iedereen de-

zelfde bijklank heeft. Als je gevestigde 
belangen hebt, vind je BAU wellicht 
prima, maar als je vindt dat het ook 
eens anders mag en moet, is BAU een 
te vermijden scenario.

Maar als je al de bovengenoemde plan-
nen samen legt, kom je inderdaad tot 
een BAU2020-scenario. Het is eveneens 
het vertrekpunt van de mobiliteitstudie 
die deel uitmaakt van de Milieu Effecten 
Rapportage (MER) voor de uitbreiding 
van de R0. In het BAU2020-scenario van 
deze roadmovie spelen het START-plan 
en het Masterplan Vilvoorde Machelen 
een hoofdrol, vooral dan door het extra 
verkeer dat ze veroorzaken. 

Het verhaal van het BAU2020-scenario 
vertelt dat we tot 2020 het beleid verder 
zetten langs de ingeslagen weg. De hui-
dige tendensen mogen dus ongehinderd 

CASE 3 : “Business As Usual” voor R0 en plannen Noord-Brussel

Er staan veel ingrijpende plannen op stapel in het noorden van Brussel 

en in de Vlaamse Rand. Het START-plan voor de uitbreiding van de lucht-

havenactiviteiten, het masterplan voor de reconversie van Vilvoorde-Ma-

chelen (met o.a. Uplace), Neo (Heizel) en Just under the Sky (Van Praet)… 

Een constante in die plannen is de vermelding van de verbreding van de 

Brusselse Ring (R0). De R0 verbindt letterlijk al deze projecten. En voor 

sommigen is dat liefst ook een uitgebreide versie ervan.

selse academici als we zeggen dat een 
shoppingcenter op de Heizel een slecht 
idee is. Het is onzeker of zo’n centrum 
alle Brusselaars ten goede zou komen : 
“Het is onrealistisch om te denken dat 
de werkloosheidsproblematiek […] zal 
worden verbeterd door zogenaamde 
“doorsijpeling”-effecten waarbij wel-
vaart gegenereerd binnen de dominan-
te economische sectoren diffuus ver-
deeld wordt. Een verdere ontwikkeling 
van deze dominante sectoren kan de 
sociale kloof nog vergroten” (SGB, p.150)

De prioriteiten voor de Heizel liggen 
dus ergens anders : bij kleinere han-
delszaken, openbare functies (scholen, 
crèches…) en huisvesting bijvoorbeeld. 
Voor de Stad Brussel, eigenaar van de 
Heizel, zijn woningen op de site slechts 
‘facultatief’. Het OCMW zou er enkele 
tientallen woningen mogen bouwen. 
Nochtans is de Heizelvlakte de locatie 
bij uitstek om véél meer huisvesting te 
voorzien. Een berekening van het aan-
tal m² moet gebeuren in het kader van 
een geïntegreerd globaal plan dat het 
Nederlandse studiebureau KCAP (win-
naar van de NEO-wedstrijd) vandaag 
opmaakt.

Wie het kleine niet eert 
Een nieuwe gemengde woonwijk – met 
scholen, crèches en lokale handel – is 
mogelijk op de Heizel. Er is alleen een 

hele stevige politieke vuist voor nodig. 
En die ontbreekt. Want met het argu-
ment dat een shoppingcenter nodig is 
om het geplande congrescentrum te fi-
nancieren, help je de Brusselaar weinig 
vooruit. Het is overigens een argument 
dat door geen enkele projectontwikke-
laar serieus wordt genomen. 

In dit verband is de houding en de visie 
van KCAP positief. Het hoofd van dat 
bureau liet publiek optekenen dat ook 
hij liever “10 keer 10.000 m² commer-
ciële ruimte op de Heizel” ziet komen 
dan in één klap een mastodont van 
100.000 m² te bouwen. Economie “van 
onderuit” eerder dan “van bovenaf” dus. 
Economische initiatieven die mensen – 
bij voorkeur deze die op de site wonen 
– de kans en de tijd geven om stap voor 
stap de ontwikkeling van de Heizel mee 
te volgen, zich de site toe te eigenen… 
Dat moet er mee voor zorgen dat de 
Brusselaars zich kunnen vereenzelvi-
gen met wat er gebeurt op de Heizel en 
dat het bijdraagt tot hun welzijn. 

En op de studie die aantoont dat een 
shoppingcenter op de Heizel comple-
mentair zou zijn met het handelsaanbod 
in de omliggende handelswijken blijft 
het overigens wachten. De Brusselse en 
Vlaams-Brabantse unies van zelfstandi-
ge ondernemers, UNIZO en UCM, wijzen 
er ook op dat de komst van een groot 

commercieel centrum op de Heizel “de 
inspanningen van zowel de publieke als 
de privé-initiatiefnemers in de handels-
kernen van de omliggende Brusselse en 
Vlaamse gemeentes in één klap teniet 
zou doen”. Men weze gewaarschuwd.

Joost Vandenbroele

Er bestaat een website over het NEO-
project (www.neobrussels.be), maar die 
wordt niet tot heel slecht onderhouden. 
Check dus gewoon af en toe de Bral-
website (zoekterm ‘Heizel’).

Heysel
Le site du Heysel n’a pas fondamen-
talement besoin d’un centre commer-
cial, mais plutôt de petits commerces, 
d’infrastructures publiques (écoles, 
crèches…) et de logements. La Ville de 
Bruxelles, propriétaire du site, considère 
que la fonction résidentielle est “facul-
tative” à cet endroit. Le lieu est pourtant 
tout indiqué pour la création de nom-
breux logements et le développement 
de petites activités économiques qui 
contribueraient au bien-être des habi-
tants. Les Bruxellois s’identifieraient 
beaucoup plus facilement à ce type de 
projet qu’à celui d’un shopping center 
de 100.000 m². 
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verder lopen. Bijvoorbeeld : het autobezit 
en het aantal gereden kilometers blijft 
stijgen. De spanning loopt op tussen alle 
logistieke plannen aan de ene kant, en 
aan de andere kant de beperkte ruimte, 
de luchtkwaliteit en lawaaihinder (de 
gezondheid van de mensen dus), het 
klimaat (leven en dood van mensen op 
de planeet nu en in de toekomst) en de 
stijgende olieprijzen.

De bedoeling van het START-plan (Stra-
tegisch Actieplan voor de Reconversie 
en Tewerkstelling in de luchthavenre-
gio) is om tegen 2025 het reizigersaan-
tal op de luchthaven meer dan te ver-
dubbelen en te komen tot 35 miljoen 
per jaar. Het vrachtvolume moet groei-
en tot 1,2 miljoen ton. Te weten dat we 
van 15 miljoen reizigers en 700.000 ton 
vracht komen in 2004. De auteurs van 
het START-plan zijn zich bewust van de 
impact van het plan op de leefomge-
ving, maar stellen toch dat “de terechte 
zorg voor een aanvaardbaar evenwicht 
tussen de expansie en de leefomgeving, 
de duurzame ontwikkeling van de in-
ternationale luchthaven van Zaventem, 
als tweede belangrijke Vlaamse econo-
mische poort, niet mag verhinderen”. 
Groei tegen elke prijs is dus het motto.

Het masterplan Vilvoorde-Machelen 
heeft als bedoeling om de ontwikke-
lingsmogelijkheden van de verouderde 
maar strategisch erg gunstig gelegen 
bedrijvenzone boven Brussel maximaal 
te benutten en nieuw leven in te bla-
zen. Dat moet door middel van kanto-
renfuncties, personeelsintensieve pro-
ductieruimtes, dienstverlening, handel, 
horeca en “hoogdynamische recreatie”. 
Alles gericht op de grootstedelijke ont-
wikkelingen van het Vlaams Stedelijk 
Gebied rond Brussel (VSGB). 

Het welslagen van START en het mas-
terplan Vilvoorde Machelen zal afhan-
gen van de mobiliteit. En die hangt dan 
weer nauw samen met de uitbreiding 
van de R0. 

We lezen in dit verband weinig gerust-
stellende berichten in het studiewerk 
dat werd gedaan in opdracht van de 
Vlaamse overheid : “Om nieuwe groot-
schalige ontwikkelingen in de Brussel-
se regio mogelijk te maken, is een capa-

citeitsverhoging van de R0 en 
de radiale autowegen nood-
zakelijk en ook voorzien […] 
Er zou kunnen verwacht 
worden dat de capaciteits-
uitbreiding van het auto-
wegennet in combinatie 
met een sterk verbeterde openbaar 
vervoer-ontsluiting tot een grote restca-
paciteit op de R0 leidt. Uit het verkeers-
model van de Plan-MER blijkt evenwel 
dat de hoeveelheid verkeer op het noor-
delijk deel van de R0 gemiddeld 50% 
zou toenemen, waardoor de gecreëerde 
bijkomende capaciteit volledig ingevuld 
wordt, en de gemiddelde verzadigings-
graad zelfs hoger komt te liggen dan in 
de actuele situatie”.

De inzet is hoog, de spanning te snijden. 
Maar is het opzet van het BAU2020-sce-
nario niet een “mission impossible” ? 
Hoog tijd voor een B(not)AU2020-scena-
rio wat ons betreft. 

Jeroen Verhoeven

Een uitgebreide versie van dit artikel 
staat op de Bral-website.

Terrains industriels 
Le Nord de Bruxelles et la périphérie 
font l’objet de projets d’envergure : le 
plan START pour l’expansion des ac-
tivités aéroportuaires, le masterplan 
Vilvorde-Machelen (dans lequel figure, 
entre autres, Uplace), Neo (Heysel) et 
Just under the Sky (Van Praet)… Tous 
ces projets se réfèrent à l’élargisse-
ment du Ring bruxellois (RO), qui les 
relie déjà  littéralement entre eux. Les 
conclusions peu rassurantes des études 
préalables sur le taux de saturation du 
R0 ne semblent pas freiner les Régions 
bruxelloise et flamandes.

‘Business As Usual’ voor R0 en plannen Noord-Brussel dossier Brussel vaart wel zonder groei

Het scenario van de “Business As 
Usual”-roadmovie : boven de aan-

leg van de R0 in Diegem in 1975. 
Onder diezelfde R0 in 2010. Het 

“BAU2020” scenario gaat verder op 
de ingeslagen weg. Mission Impos-
sible ? “Meer van hetzelfde’” is ook 

duidelijk minder van iets anders.
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interview > buurtcomité GAQ

Het buurtcomité GAQ (Animatiegroep van de Europese Wijk van de 

Stad Brussel) bestaat sinds 1982. Het werkterrein : de zogenaamde 

Noordoostwijk. Het comité wil vooral het woonkarakter van deze wijk 

rond de Squares versterken. Actief Brusselse en individueel lid van 

de GAQ Carolien over rode affiches, brocantes en expatervaringen. Ze 

woont sinds 2004 in de wijk. 

Wat zijn voor jou vandaag de belang-
rijkste strijdpunten in de Noordoost-
wijk ?
De wijk moet leefbaar en aangenaam 
zijn voor iedereen die er woont, werkt 
en langskomt. De kantoordruk lijkt een 
beetje afgenomen, hoewel we natuur-
lijk geen zicht hebben op het aantal 
woonhuizen dat “en stoemelings” toch 
in kantoorruimte verandert. De horeca 
blijft een belangrijk pijnpunt omdat ter-
rassen op straat en in binnenblokken en 
al het nachtlawaai slecht te combineren 
zijn met de woonfunctie. En dus meteen 
mijn derde punt : we willen als wonin-
gen niet alleen maar studio's overhou-
den die tijdelijke bewoners aantrekken. 
Ook de eengezinswoningen moeten be-
waard blijven voor gezinnen of anderen 
die zich echt willen settelen.

Is de invalshoek vandaag nog 
dezelfde als bijvoorbeeld 10 of 20 jaar 
geleden ?
Ik ben nu sinds een jaar of vier actief 
binnen de GAQ, en de oude dossiers 
ken ik niet zo goed. Het comité heeft 
jarenlange ervaring met richtschema's, 
ontwikkelingsplannen allerhande en 
overheden die ons geen of te weinig 
inspraak geven. Mijn indruk is dat we 
langzamerhand meer aandacht geven 
aan mobiliteit, maar dat kan ook zijn 
omdat het mijn eigen dada is.

Je bent individueel lid van de GAQ. Je 
volgt er voornamelijk de stedenbouw-
kundige dossiers. Hoe ga je te werk ? 
De rode affiches zie ik niet altijd han-
gen, maar gelukkig staan alle dossiers 
elke 14 dagen netjes op de website van 
Stad Brussel. Voor de aanvragen in onze 
wijk ga ik, als het nodig lijkt, de plan-
nen bekijken. Ik schrijf een samenvat-
ting van de projecten in een mail met 

een voorstel voor reactie naar de Raad 
van Bestuur. Meestal reageer ik dan in 
naam van de GAQ. Bij belangrijke dos-
siers probeer ik indien mogelijk ook 
naar de overlegcommissie te gaan,. En, 
lang leve internet : kort na de vergade-

ring staat het advies van de Overleg-
commissie ook op de site. Dat mail ik 
dan ter info door aan de RvB. Tijdens 
onze maandelijkse vergaderingen is er 
ook altijd een mondeling verslag van 
de stedenbouwkundige dossiers en een 
presentatie van de lopende zaken.

Comités “levendig” houden is niet 
altijd makkelijk. Wanneer wordt het 
voor jullie bijvoorbeeld moeilijk om 
vrijwilligers te mobiliseren ?
Het enige moment waarop we véél vrij-
willigers nodig hebben, is op de Fête 
des Squares, ons jaarlijkse buurtfeest, 
in oktober op Ambiorix. En inderdaad, 

daar staan dan de usual suspects om 
7u paaltjes in de grond te slaan voor de 
brocante-plaatsen. Gelukkig vinden we 
ook altijd wel een groep scouts of an-
dere “vrijwilligers” die wat geld komen 
verdienen voor een goed doel. Maar 
het reilen en zeilen door het jaar heen 
draait op een tiental mensen, waar-
van er velen ook nog heel wat andere 
prioriteiten hebben. We willen al jaren 
eens een werkgroepje voor urbanisme 
of voor mobiliteit organiseren, dat kort 
en krachtig moet werken aan een A4-
tje met “ons standpunt over x, y en z” 
– waardoor bijvoorbeeld het schrijven 

van brieven naar  Stedenbouw gemak-
kelijker zou worden – maar steeds op-
nieuw komt de klad erin. Nieuw bloed 
zou nuttig en nodig zijn, maar ik ben 
wel eens bang dat mensen worden af-
geschrikt door onze 30 jaar ervaring... 
Sommige dingen zijn voor ons zo evi-
dent, maar buitenstaanders, zelfs geïn-
teresseerde, haken af als er te veel in-
terne keuken en te weinig uitleg komt 
tijdens vergaderingen...

Je bent geboren in Nederland, woont 
in de Europawijk en werkt voor de 
EU-instellingen. We mogen jou dus 
een expat noemen ?

GAQ gaat voor EU-wijk op mensenmaat

In de noordoostwijk, in de schaduw van Berlaymont, heerst er een constante spanning tussen wonen, 
handel en kantoren. Een statig herenhuis naast een modern kantoorgebouw is er geen uitzondering.
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Hm. Ik houd niet van het woord expat. 
Misschien omdat ik het associeer met 
mensen die op een eilandje wonen, die 
nu eens hier en dan weer daar zijn voor 
een paar jaar en geen moeite doen om 
hun tijdelijke woonland en -stad te le-
ren kennen. Expats zijn voor mij ook 
mensen die ergens naartoe gestuurd 
worden, die niet perse zelf kozen voor 
hun standplaats. Wat mij betreft : ik 
kwam op mijn 18e voor mijn studie naar 
België, naar Gent, waardoor ik Vlaamse 
vrienden kreeg en het land leerde ken-
nen. Vervolgens verhuisde ik naar Brus-
sel omdat ik in die 4 jaar een stadsmens 
geworden was en graag nog iets meer 
wilde dan Gent. Ook had ik talen ge-
studeerd, maar aan mijn Frans schort-
te nogal wat, dus Brussel leek me een 
mooie uitdaging. Pas na wat baantjes 
hier en daar kon ik een jaar later bij Eu-
ropa aan de slag. Maar OK : als een expat 
buiten zijn of haar patria woont, dan zal 
ik maar ja zeggen !

Een actieve Brusseles ben je zeker. 
Vroeger (of nog altijd) was je bij 

Pétitions-Patrimoine actief en je bent 
ook een fervent fietser. Waarom doe je 
dat allemaal ?

Fietsen is voor mij een vanzelfsprekend-
heid – hoewel ook ik de eerste anderhalf 
jaar dat ik in Brussel woonde geen fiets 
had. Kennelijk leek het mij ook niet zo 
evident : in Gent fietste ik natuurlijk wel. 
En goed, als je in Brussel fietst dan ont-
dek je al gauw het kleine wereldje van 
medefietsers (dat steeds groter wordt de 
afgelopen jaren), en het grote kluwen 
 Irritaties, Misstanden en Traag Beleid, haha. 
Ik ben nogal een regelaar, ik organiseer 
graag dingen, dus voor je het weet zit je 
weer in een of ander clubje. En inder-
daad : Pétitions-Patrimoine dateert nog 
van voor mijn eerste fiets in Brussel : in 
1993, toen ik net een jaartje in Brussel 
was, raakte ik uitermate verontwaardigd 
door de afbraak van een beschermd art-
nouveauhuis op de Tervurenlaan. David 
Stephens kanaliseerde zijn en ons aller 
woede in een nieuwe vereniging, waar 
we in het begin met veel expats zaten 
trouwens. Kennelijk waren wij nog naïef 
genoeg om ons op te winden over Brus-

selse toestanden in het erfgoed. Dus 
voor ik het wist stond ik in de porte cochè-
re van mijn huisbaas in de Zolalaan in 
Schaarbeek spandoeken te schilderen... 
Waarom ? Omdat ik het leuk vind, om-
dat ik het nodig vind, omdat ik hoop dat 
we er iets mee bereiken, als fietsers, als 
monumentenzorgers, als Brusselaars.

www.gaq.be

Groupe d’Animation du Quartier 
européen de la Ville de Bruxelles
Le comité de quartier GAQ existe depuis 
1982. Il entend avant tout renforcer le 
caractère résidentiel du quartier Nord-
Est, proche des Squares. D’après Caro-
lien, la pression de bureaux n’a cessé 
d’augmenter dans le quartier avec les 
années et l’horeca continue à poser pro-
blème. Les terrasses installées en voirie 
ou en intérieur d’îlot causent beaucoup 
de désagréments aux habitants. La mo-
bilité figure, elle aussi, de plus en plus 
en tête des préoccupations. 

"Bruxelles a gagné en maturité en ce qui concerne la qual
ité et 

l’importance du développement urbain. Mais nous souffrons
 d’un défi-

cit en termes d’image, en particulier au niveau internatio
nal. Si nous 

avions adopté un PDI (Plan de Développement International) qui déc
ou-

lait d’une logique défensive et comparative par rapport à d’autre
s vil-

les et non de notre propre valeur et notre individualité, 
si ce plan 

ne s’inscrivait pas dans un programme plus global comme l
e PRD (Plan 

Régional d’Affectation du Sol) et si ce plan devait en outre être él
aboré 

par un bureau de communication et de marketing, nous seri
ons en droit 

de nous poser des questions."

Brussels Bouwmeester Olivier Bastion over de internationale plannen van Brussel.  

Zicht op Stad 11, 2010
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Vlaams parlementslid en Zaventems sche-

pen Eric Van Rompuy (CD&V) reageert fel 

op een nepstudie van Greenpeace (even-

eens lid van platform Modal Shift) over de 

verbreding van de R0

"Niet de verarming of de uitbreiding is tij-
dens de gesprekken over de staatshervorming 
het belangrijkste onderwerp. Wel de moge-
lijkheid dat de gewesten elkaar beconcurre-
ren bij het aantrekken van investeringen.  
We zullen er dan allemaal bij verliezen."

Brussels minister-president Charles Picqué (PS) geeft 
uitdrukking aan zijn ongenoegen over het megashoppingproject  
Uplace in Machelen, dat net zijn (sociaaleconomische) 
vergunning op zak heeft, Trends 18 november 2010

"Ik denk dat e-commerce er voor zal zorgen dat winkels 
groter worden, precies omdat retailers zich in de fysieke 
wereld zullen moeten differentiëren van de webshop… 
Retailers worden entertainers en de winkel wordt het an-
kerpunt in de beleving van een merk. En het staat vast : 
experience shopping vraagt om meer winkelruimte."

Open VLD-kopstuk en Chief Operating Officer (COO) van Uplace Lorin Parys 
in “Property Talk – vastgoed magazine” – november 2010

GAQ gaat voor EU-wijk op mensenmaat interview GAQ
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Oser la propriété collective
Depuis une vingtaine d’années, se sont 
développées des expériences qui ont 
opté radicalement pour que le foncier 
ne soit plus un bien destiné à l’enrichis-
sement individuel et à la domination de 
ceux qui possèdent. Les CLT sont fon-
dés sur la propriété collective du sol et 
sur la séparation entre propriété du sol 
et du bâtiment, sous la forme d’un trust 
qui signifie confiance.

Burlington, ville située dans l’état du 
Vermont aux Etats-Unis, constitue la ré-
férence la plus aboutie, avec un parc di-
versifié géré par le Champlain Housing 
Trust (Fondation de Champlain pour le 
Logement)  : 430 logements individuels 
et en copropriété, 1500 appartements 
loués, 115 en logements coopératifs et 

6000 m2 d’espaces de commerces, bu-
reaux, lieux d’activités et petits maga-
sins.  Son capital de 200.000 dollars en 

1984 (donné par la mairie) s’est trans-
formé en 40 millions de valeurs de 
biens en 2007. Qui dit mieux ! 

Les terrains du CLT sont disséminés 
dans plusieurs quartiers de la ville, ain-
si que dans d’autres villes du Vermont, 
souvent sur des anciennes friches et 
des bâtiments délaissés. Propriété de 
la Fondation, ces terrains et bâtiments 
permettent d’y accueillir des logements 
en locatif, des logements en co-proprié-
té, du logement individuel, des coopé-
ratives d’habitation, de l’habitat groupé 
pour jeunes artistes, etc.

Des logements accessibles en ville
Les logements du CLT de Burlington 
sont destinés aux familles ayant des 
revenus familiaux inférieurs au re-
venu moyen, ce qui, transposé dans 
le contexte belge, correspondrait à un 
revenu net imposable d’environ 26.000 
euros par an pour un couple avec un 
enfant.

Les logements des CLT sont moins chers 
– et donc plus accessibles aux ménages 
à faibles revenus qui n’auraient jamais 

pu devenir propriétaires sur le marché 
privé traditionnel – grâce à un terrain 
qu’on n’achète pas et dont on loue 
l’usage pour une somme modique sans 
en être propriétaire. Une manière de 
pouvoir se loger en ville, surtout quand 
on y travaille !

A Burlington, toute nouvelle opération 
de promotion immobilière doit consa-
crer 15% des logements à des ménages 
dont les revenus sont inférieurs au reve-
nu moyen, une manière de ne pas créer 
de ségrégation entre classes sociales. 

Le CLT devient alors une excellente so-
lution pour viabiliser les logements et 
espaces collectifs sur ces parties d’opé-
rations immobilières, en lien avec les 
voisins. Cela construit une mixité so-
ciale et permet aux classes populaires 
de disposer d’infrastructures qui en gé-
néral sont réservées aux classes aisées.

Les CLT, c’est beaucoup plus que du 
logement de qualité !
Un des aspects les plus innovants, c’est 
que les CLT, ce n’est pas que du loge-
ment ! Ce sont aussi des ateliers, des 
locaux pour monter des entreprises, 
des laveries communautaires, des es-
paces pour des entreprises d’économie 
sociale. Là encore, la même règle s’ap-
plique  : un loyer est versé au CLT pour 
l’usage du sol, le bâti est loué ou en ac-
quisition.

L’objectif des CLT est donc de repenser 
la ville et d’en construire de nouveaux 
morceaux. La ville, c’est aussi des es-
paces publics, des ateliers de produc-
tion, des salles de concerts et de fêtes, 
des commerces locaux, des salles poly-
valentes… 

Encore des nouveaux logements dans notre quartier ? Et en plus des-

tinés à des ménages disposant de peu de ressources ? Que va devenir 

notre quartier ? Ces premières réactions, il nous est arrivé de les en-

tendre avant que les habitants d’un quartier aient compris ce qu’est la 

proposition d’un Community Land Trust (CLT). Nouveaux modes pour 

penser la ville, ces CLT sont des fondations – contrôlées par les habi-

tants – qui gèrent des terrains et des bâtiments.  

Les CLT : Quand les habitants gèrent leurs logemen ts et quartiers

Un lycée transformé en logements confortables pour 
personnes âgées et en centre de formation et docu-

mentation pour les nations indiennes © Y. Cabannes

Als een gezin vertrekt uit een woning die het gekocht heeft, 

strijkt het niet meer op dan 25% van de winst die de verkoop 

oplevert. De andere 75% gaat naar het fonds van de CLT die 

daarmee nieuwe terreinen kan verwerven.
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Une gestion du sol qui associe 
largement les habitants du quartier 
et de la ville
Les CLT choisissent délibérément de ne 
pas laisser les initiatives privées venir 
s’imposer dans un quartier qui assiste-
rait alors à leur déploiement sans pou-
voir prendre réellement part aux choix 
et orientations. A Burlington, le CLT, pro-
priétaire et gestionnaire du sol, est dirigé 
par un conseil d’administration de 15 
personnes, composé à parts égales par  : 
A) des représentants des bénéficiaires 
directs des logements et des commerces, 
c’est-à-dire vivant ou travaillant dans le 
parc CLT ; B) des représentants des habi-
tants du quartier et de la ville, intéressés 
par la démarche, même si n’ayant pas 
besoin de logement ou de lieu pour tra-
vailler dans l’immédiat ; C) des person-
nalités des pouvoirs publics, du secteur 
privé ou des médias, invitées par le CLT 
et qui en sont des alliés.

De cette façon, les caractéristiques et 
règles du CLT sont celles que se fixent 
leurs membres. Néanmoins, on peut 
déjà dire qu’il n’y aura jamais de béné-

fice individuel sur le foncier. Une règle 
d’or apparaît aussi dans tous les CLT  : 
dans le cas où une famille désire quit-
ter son logement et qu’elle l’a acheté ou 
est en  train de  le  rembourser,  son bé-
néfice  sur  la plus-value  sera  limité  en 
général à 25%. Le reste de la plus-value 
(75%) alimentera le fonds du CLT et per-
mettra d’acquérir de nouveaux terrains, 
de maintenir et parfois d’augmenter les 
subventions, améliorant encore davan-
tage l’accessibilité pour de nouveaux 
ménages. Juste le contraire du principe 
de la spéculation immobilière qui tend à 
exclure les moins aisés à chaque revente.

Repenser le quartier
Avec cette large part donnée aux ha-
bitants et au quartier, les Community 
Land Trust proposent – grâce à la gestion 
collective de terrains et à la séparation 
bâti / foncier – de redonner au quartier 
un rôle central pour faire des choix et 
définir les activités et les dynamiques 
qui lui conviennent. Le quartier se re-
trouve donc investi d’une mission de 
bien commun, en participant à la ges-
tion de son sol.

En région bruxelloise, une vingtaine 
d’associations se sont regroupées pour 
travailler ensemble à la mise en place 
d’un Community Land Trust. Periferia en 
fait partie et s’y implique, persuadée que 
cette nouvelle perspective permet de 
repenser la ville et son accès pour tous 
grâce aux dynamismes des quartiers.

Yves Cabannes et Patrick Bodart  
Periferia – 02/544.07.93 

www.periferia.be

CLT = middel tegen woningcrisis
Met zogeheten Community Land Trusts 
kan Brussel de woningcrisis het hoofd 
bieden en buurtbewoners zeggenschap 
geven over de vastgoedontwikkelingen 
in hun wijk. Deze trusts zijn organisaties 
die betaalbare woningen, handelsruim-
tes en ateliers produceren voor mensen 
met een laag inkomen of kleine bedrij-
ven, op grond die eigendom blijft van de 
gemeenschap. In Brussel bereiden een 
twintigtal verenigingen de oprichting 
van zo’n CLT voor. De Brusselse vzw Pe-
riferia is één van de trekkers.

Un lavoir, établi dans le CLT de Burlington. 
© Y. Cabannes

Des logements à Burlington réalisés dans le 
cadre des 15% d’une opération immobilière 
destinés à des revenus inférieurs au salaire 
moyen. © Y. Cabannes

Les CLT : Quand les habitants gèrent leurs logemen ts et quartiers

Ce commerce, au coeur du quartier, allait 
fermer sous la concurrence des supermarchés. 

Le CLT l'a acheté, rénové et mis en location ; 
il est ouvert, crée de l'emploi et du service de 

proximité. Deux appartements sont installés au 
premier étage © Y. Cabannes
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Bral is de enige Nederlandstalige vereniging in Brussel die zich professioneel be-
zighoudt met zowel stedenbouw, mobiliteit als leefmilieu. Dat betekent uiteraard 
niet dat wij geen partners hebben waar we intensief mee van gedachten wisselen 
en waar wij van leren. Vaak hebben zij expertise waar wij inspiratie uit putten. 
Daarom geven we hen een plaats in onze Alert. Ze mogen van ons zeggen waar 
het voor hen op staat, wat voor hen het heetste Brusselse hangijzer is, waar ze van 
wakker liggen. Als dit in de lijn ligt van wat wij denken, zo veel te beter. Als we niet 
overeenkomen, geen probleem.
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In  1994, wanneer 
Bral verhuist naar 

de Vandriessche laan, 
wordt het huidige logo van 

Bral ontworpen. Een jaar later 
krijgt Alert een kleurtje, groen, 

en het logo een nieuw letter-
type. 

Je ziet het : Rika Steyaert, 

staatssecretaris bevoegd 

voor Brussel en Hugo 

Weckx, voorzitter van 

de Nederlandstalige 

CultuurCommissie (de 

voorloper van de VGC) 

worden hier op de kor-

rel genomen vanwege 

de plannen voor een 

grootschalig sportcomplex in Neerpe-

de. Het wereldbekende en tot op van-

daag actieve Anderlechtse comité Neer-

pede Blijft ! ziet het daglicht.

Elk decennium moet een zichzelf respecterende vereniging de huisstijl van haar 

magazine eens oppoetsen. Met Bral is dat niet anders. Nu we het al een slordige 

35 jaar bont maken in Brussel, krijgen we eindelijk een veelkleurig en volwaardig 

tijdschrift. Dus nemen we – voor het eerst in de geschiedenis – een duik in het 

verleden van Alert. Een mens mag eens weten van

hoe ver we komen. 

Bral bestaat al langer dan de thuiscomputer. Sinds 1973 

zelfs. De officiële “bekendmaking” gebeurde tijdens een 

persconferentie in augustus ‘74. Natuurlijk een belangrijk 

moment in de Brusselse geschiedenis, daar moeten we niet flauw 

over doen. Ja, want we stonden zelfs in de krant.

!

Op de extra editie Brallerlei in 1979 mogen de Brallers van wel-

eer nog altijd trots zijn. Dat jaar is een sleuteljaar voor de Brusselse 

stedenbouw, want het Gewestplan wordt goedgekeurd en de eerste 

openbare onderzoeken en overlegcom-

missies vinden plaats. De Bral-publicatie 

gaat vooral in op de hallucinante politie-

ke besluitvorming van weleer. 
In 30 jaar is er dus eigenlijk 
weinig veranderd. !

Na enkele jaren, start Bral met een vol-

waardig berichtenblad : Brallerlei, dat 

op een geregeld tijdstip verschijnt. Bon, 

niet héél geregeld, want eerst tweewe-

kelijks, nadien maandelijks, soms eens 

tweemaandelijks. De achterban blijft 

zo op de hoogte van waar Bral 

zich mee bezighoudt. !

!
!

door de jaren heen : 1974 , 2  011
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De (twee)maandelijkse “regelmaat’ blijkt 
moeilijk vol te houden, dus vanaf 1981 
houdt Brallerlei op te bestaan. Vanaf dan 
verschijnt sporadisch en op onregelma-
tige tijdstippen de Bralkrant 
voor leden en sympathisanten. 

In september 1999 

keert Bral terug naar 

het centrum, naar 

onze huidige loka-

len op het Zater-

dagplein. Met die 

verhuis gaat ook 

letterlijk een stijl-

breuk van Alert gepaard. Het logo verandert 

lichtjes en voor het eerst verschijnt de le-

gendarische Bral-bel in de linkerbovenhoek 

van de cover. Het lettertype van het Alert- lo-

go verandert nog eens in 2005. De cover kreeg 

een grote foto en de artikels werden ook lan-

ger.

De  allereerste Alert verschijnt 

in 1990, toen nog tweewekelijks. 

Daarin starten we met de aankondiging van 

de openbare onderzoeken. Geleidelijk aan ont-

dekken we dat er zoiets bestaat als lay-

out. In
 het begin gebeurt dat op het Bral-

secretariaat, later door professionelen.

1983 : tien jaar Bral. Tijd om 

de huisstijl te herzien. Vanaf dan brengt 

Bral een Milieutelex uit. Mensen krijgen 

een blauwe kaft die kan worden opge-

deeld in hoofdstukken (wonen, ver-

keer, gezondheid, werken, planning... 

) telkens met een basistekst. Op het 

ritme van de actualiteit versturen 

we “telexen” zodat mensen hun 

persoonlijk dossier kunnen bij-

houden. Milieutelex bevat zowel 

standpunten als actualiteit. 

Pas in  2008 be-slissen we om de selectie openbare onderzoeken niet meer op de achter-pagina van Alert op te nemen. De web-site en mail vullen dat gat. 

1986. Bral koopt een eerste computer ! Een Olivetti M24. 

!
!

!
!

!

!

!

!

door de jaren heen : 1974 , 2  011
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Een nieuw shopping-
center, voetbalstadion, 
congrescentrum, maar 
ook nieuwe kantoor-
torens, ze blijven onze 
ruimtelijke planning 

bepalen. Ze monopoliseren de discus-
sies over de planning van de grond-
reserves en drukken systematisch de 
hoognodige huisvesting en laagge-
schoolde tewerkstelling weg. 

Allemaal onder het mom van de inter-
nationale uitstraling en economische 
ontwikkeling van ons Gewest. Maar de 
kantorenmarkt is nog steeds verzadigd, 
een voetbalstadion of congrescentrum 
is niet rendabel en een shoppingcenter 
is dan weer nefast voor de reeds be-
staande handelszaken. 

De regering gaf in november vorig jaar 
al de uitdagingen aan waar het nieuwe 
duurzaam gewestelijk ontwikkelings-

plan (GPDO) een antwoord op moet 
formuleren  : de demografische groei, 
de tewerkstelling, opleiding en onder-
wijs, het milieu, de dualisering en de 
internationalisering. Maar de ballon-
netjes die opstijgen, pakken die uitda-
gingen niet aan. Een shoppingcenter of 
voetbalstadion zal de dualisering, ar-
moede of woningnood heus niet doen 
afnemen ! Zelfs wanneer de regering 
een huisvestingsplan goedkeurt slaagt 
ze er niet in de geplande woningen te 
bouwen. De dossiers die we in deze 
Alert aanhalen tonen duidelijk dat de 
zwakke functies nog te vaak het onder-
spit moeten delven ten voordele van de 
privé-investeringen. 

De economische en klimaatcrisis tonen 
het duidelijk aan : we hebben nood aan 
nieuwe concepten. Op lokaal niveau 
worden er al nieuwe concepten uitge-
test : MicroMarché, de transitiebewe-
ging of de nieuwe boom van collectieve 

tuinen. Community Land Trusts, het col-
lectief woonproject L’Espoir of de rente-
loze “groene” leningen voor renovatie. 
De overheid steunt bepaalde lokale ini-
tiatieven, maar een consequent beleid 
dat de grote uitdagingen aanpakt lijkt 
voorlopig nog moeilijk. 

Voor een consequent beleid is er ook 
een stevige visie nodig. En ook daar 
knelt het schoentje. Om een vernieu-
wende visie op stadsontwikkeling op te 
bouwen is er tivjd nodig. Tijd om out of 
the box te denken. Tijd voor een grondig 
publiek debat over de thematische en 
geografische grenzen heen. Een gewes-
telijk ontwikkelingsplan dus. Maar de 
Brusselse regering spreekt er nu al een 
jaar over. We vragen ons stilaan af wat 
de ambitie is ? Meer van hetzelfde Brus-
sels opportunisme, of een doordachte 
ruimtelijke planning ?

Sarah Hollander, voorzitster Bral

Nieuwe concepten voor Brussel

Ook 
op de 

Brusselse 
grondreserves 

halen sterke functies 
(kantoren, handel,…) het 

bijna altijd van de zwakke 
functies (huisvesting, pu-

blieke functies,…). Zo ook 
op het Rijksadministratief 
Centrum (RAC) : 70.000 m² 

kantoren zijn al netjes 
vergund, maar op de ver-

plichte 35% woningen, een 
school en een crèche blijft 

het wachten.


