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Bral vzw (Brusselse Raad voor het Leefmilieu) is 

een Nederlandstalige Brusselse vereniging van 

bewonersgroepen, organisaties en Brusselaars met 

hetzelfde engagement: een leefbare stad, waar iedereen 

zich kan verplaatsen, kan wonen en kan vertoeven op een 

milieuvriendelijke, betaalbare en aangename manier. We 

zetten ons hier samen met onze leden en partners voor 

in via lobbywerk en acties, door kennis te verzamelen, 

op te bouwen en te verspreiden. We steunen Brusselaars 

in hun strijd en adviseren en sensibiliseren hen. Als 

onafhankelijke vereniging werken we hierbij altijd vanuit 

een solidaire visie en met aandacht voor participatie, 

gelijkheid en diversiteit.

Bral vzw (Brusselse Raad voor het Leefmilieu) est une 

association bruxelloise néerlandophone, rassemblant des 

groupes d’habitants, des organisations et des bruxellois 

ayant le même engagement : une ville vivable où chacun 

peut se déplacer, peut habiter et séjourner d’une façon 

agréable, soucieuse de l’environnement et accessible 

financièrement. Avec nos membres et partenaires 

nous menons des actions et un travail de pression, en 

rassemblant, construisant et diffusant ensemble nos 

diverses connaissances sur la ville. Nous sensibilisons 

et conseillons les Bruxellois et les soutenons les dans 

leurs luttes. En tant qu’association indépendante, nous 

travaillons toujours dans une perspective solidaire 

avec une préoccupation constante pour la participation, 

l’égalité et la diversité.  

 ! ! !



Als de Brusselse bevolking blijft groei-
en, kan deze stad dan leefbaar blij-
ven ? En liefst leefbaarder worden ? 
Zal de Brusselaar morgen moeten 
wachten op dat sporadische tochtje 
naar het Zoniënwoud of 
naar de Ardennen om wat 
groen te vinden ? Of is het 
mogelijk om Brussel zo te 
organiseren dat we met 
80 personen per hectare, 
plus planten en dieren, 
kunnen samenwonen op 
een aangename en ge-
zonde manier ?

De laatste maanden heeft Bral zich 
met een reeks hoge piefen kunnen 
buigen over deze en andere toekomst-
vragen. We hebben het dan over de 
ateliers van het GPDO/PRDD (Gewes-

telijk Plan voor Duurzame Ontwikke-
ling). Er schijnt een serieuze consen-
sus te bestaan dat deze stad minstens 
even groen moet blijven en dat het 
groen dichter bij de mens moet ko-
men, op wandelafstand. Het sterke 
onderscheid tussen (groene) parken 
en (betonnen) straten moet weg. 

Net een voldoende

Ook Leefmilieu Brussel heeft 
haar huiswerk gemaakt voor 
het GPDO/PRDD. De administra-
tie heeft de vorderingen van het 
oude Groen Netwerk-plan, dat al 
een dozijn jaren mee gaat, laten 
onderzoeken. Dat plan focuste 
op verbindingen tussen parken 
en groene longen, langs groene 
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Brussel werkt al meer dan 10 jaar aan een groen netwerk, een 

reeks verbindingen tussen natuurelementen doorheen de grijze 

stad. Een kleine 60% van de plannen blijkt nu geheel of gedeelte-

lijk gerealiseerd. Dat kan beter. Tijd voor een echt Plan Régional 

d'Affectation du Sol (PRAS) Vert ofte een Groen Gewestelijk Be-

stemmingsplan (GBP).

Een groen netwerk doorheen de grijze stad is 
maar een intermediair doel. Tegen 2040 moet 

de natuur overal in het stedelijk weefsel een 
plaats vinden. Een echt groene stad dus. Lees 
op pg 4 hoe Seoul een stadsautostrade inwis-

selde voor natuur en water. © BKusler

Tijd voor een Groen GBP / PRAS Vert

dossier > een nieuw groen netwerk voor Brussel 

"Is het mogelijk om Brussel zo te organiseren dat 

we met 80 personen per hectare, plus planten en 

dieren, kunnen samenwonen op een aangename 

en gezonde manier ?"



dossier een nieuw groen netwerk voor Brussel Tijd voor een Groen GBP / PRAS Vert

straten en pleinen, om zo een netwerk 
tot stand te brengen met landschappe-
lijke waarde. Een netwerk ook waardoor 
mensen, dieren en planten zich kunnen 
verplaatsen, waar ze kunnen rusten en 
leven. Eén van de redeneringen was dat 
kleine groene ruimten veel meer waarde 
hebben voor fauna en flora als ze ver-
bonden zijn met een groter geheel. Jam-
mer genoeg werd het netwerk geen on-
verdeeld succes.

Frank Vermoesen werkt al sinds 2000 op 
de afdeling ‘groene ruimten’ van Leef-

milieu Brussel. “Op 12 jaar hebben we 
de Groene Wandeling voor elkaar ge-
kregen, een groene fiets- en wandellus 
rond Brussel. En de groene ruimten die 
we zelf in beheer hebben, zijn zo goed 
als af. Voor zover dat ooit kan, want ze 
moeten natuurlijk beheerd en onder-
houden worden. Maar met de verbin-
dingen lag het een stuk moeilijker : 23% 
van de voorgestelde verbeteringen aan 
die verbindingen  is gerealiseerd, 35% 
is gedeeltelijk gerealiseerd en ongeveer 
40% van de plekken is niet gewijzigd 

sinds ruim 10 jaar." Niet echt een posi-
tieve balans dus.

Biodiverse gemeenten ?

“Natuurlijk waren die lijnen maar één 
aspect”, zegt Frank. “Bedoeling van het 
plan was ook elk van de bestuursni-
veaus voor zijn verantwoordelijkheid 
te stellen. We wilden de gemeenten 
aanzetten om lokale groene netwer-
ken te maken met het gewestelijke net 
als ruggengraat. Maar we hebben daar 
nog niet veel op terug gekregen. Er zijn 
zoveel andere prioriteiten en niet elke 
gemeente heeft de expertise in huis om 
kwaliteitsvol werk te leveren. Maar ook 
het Gewest kan beter ! We willen alvast 
onze voorbeeldfunctie verder waarma-
ken en focussen daarbij op lange ter-
mijn. Regelmatig wordt een project uit-
getekend zonder betrokkenheid van de 
bevolking en zonder garanties dat het 
ook onderhouden kan worden. Ook qua 
biodiversiteit scoren vele projecten nog 
steeds mager. Het gebruik van inheems 
groen blijkt bijvoorbeeld vaak geen is-
sue."

"De studie over het Groen Netwerk le-
vert ook onvoldoende informatie over 
wat er gebeurd is buiten de assen van 
ons netwerk. We weten ook niet zeker 
in welke mate de verwezenlijkingen 
te danken zijn aan de Groen Netwerk-
politiek. We weten wel dat het Netwerk 
zeker geen lege doos is, en dat gemeen-
ten en projectontwikkelaars er reke-
ning mee houden."

Frank weet ook wat de obstakels zijn. 
“Ik denk dat wij ons deel van de koek 
relatief goed verwezenlijkt hebben. 
Maar het grootste deel van het netwerk 
ligt op gemeentelijke lanen en pleinen 
en daar hebben we geen bevoegdheid. 
Zelfs behoorlijk wat openbaar groen 
van grote omvang wordt door anderen 
beheerd. Op zich is het niet erg dat ge-
meenten vasthouden aan ‘hun’ parken 
maar de omvang en de specificiteit van 
het werk om grote parken aan te leg-
gen en te beheren, overstijgt hen vaak. 
Onze gewestelijke ‘groendienst’ heeft 
schaalvoordelen en heeft steun van 
een hele ploeg ervaren landschapsar-
chitecten."

  Cheonggyecheon1 
 
Seoul en Brussel hebben iets gemeen : een rivier die ooit leven gaf aan de stad, maar later 

veranderde in een open riool. In de jaren ‘50 gooide Seoul de rivier dicht en een autostrade 
kwam er bovenop. 
Begin 2000 kwam de kentering. Ontwerpers kwamen met het idee dat boeltje terug open te 
gooien en een deel van de baanvakken af te schaffen. Het zou de reistijden zelfs verbeteren. Eén 
kandidaat voor de verkiezingen steunde z’n campagne op dat idee en won. Ironisch : het was de 
directeur van het bouwbedrijf dat er indertijd de autostrade neerpootte.

En in Azië laten ze er geen 
gras over groeien. In 2005 
opende officieel het bij-
na zes kilometer lange 
cheong gyecheon-park-
met-rivier. Een ongelooflij-
ke groene as, met positieve 
effecten op fauna en flora en 
een koelend effect van 5 à 6 
graden… Het verkeer is er 
ook ‘verdampt’.
Addertje : omdat de rivier 
al lang opgedroogd was, 
pompt men grondwater en 
rivierwater van elders in 
die bedding ! En vastgoed-
prijzen zijn gestegen met 
300%. In een krottenwijk 
niet verwonderlijk maar al-
licht een probleem voor ver-
schillende inwoners. Hoe 
dan ook doet dit dromen : 
waarom geen lineair park op 
de Anspachlaan ? 

1 Spreek uit ‘chung-yay-chun'
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Seoul schafte een autostrade af midden in de stad en opende het 3,6 mijl lange cheonggye-
cheon-park-met-rivier. Een ongelooflijke groene en verkoelende as voor mens, fauna en flora. 
En het verkeer is naar het schijnt verdampt. © Seoul_foto_pakkit
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  Groen netwerk door grijze stad ? Of grijze stad die groen wordt ?

En als we nu even verder durven kijken dan onze neus lang is ? Moeten 
we ons dan niet realiseren dat een groen netwerk dat groene ruimtes 
met elkaar verbindt niet meer is dan een tussenstap ? Bral verdedigt 
voor het GPDO/PRDD een ambitieuze nieuwe visie voor 2040 : dur-
ven mikken op een stedelijk weefsel, een “tissu urbain”, dat volledig 
groen kleurt. Met groene straten en pleinen, groene façades, daken 
met bomen en struiken… Natuurlijk veronderstelt dat een andere orga-
nisatie van onze mobiliteit. Nu dient onze openbare ruimte in de eerste 
plaats voor verplaatsingen en, niet te vergeten, om onze voertuigen te 
stockeren/parkeren. Maar mobiliteitsspecialisten voorspellen een tran-
sitie van een mobiliteit die gebaseerd is op individueel autobezit naar 

meer collectief gebruik. Die voertuigen kunnen bussen, trams of trei-
nen zijn, maar ook vehikels die lijken op de auto's of fietsen van nu of 
op hybrides, tussen auto en fiets in. In plaats van één zo'n voertuig te 
kopen, betalen we dan voor een aantal kilometers en kiezen we voor 
elke verplaatsing het voertuig dat het meest geschikt is voor de job. 
We stappen vlot over van de trein op een collectieve wagen of (elek-
trische) fiets of wat dan ook. Belangrijk is dat onze vervoermiddelen 
voortdurend in gebruik zijn en dus minder lang stil staan en dat ze een 
grotere bezettingsgraad kennen. Dan komt er vanzelf een groot deel 
van de openbare ruimte vrij en kunnen rijvakken en parkeerplaatsen 
ingeruild worden voor natuur en water.

Het nieuwe ontwerp groen-netwerk slaagt er in, met 
minder kilometers verbindingen, de groene ruimtes 
beter met elkaar te linken. Bral en natuurverenigin-

gen hebben een flinke bijdrage geleverd aan dit 
nieuwe kaartmateriaal door volop potentiële linken 
te signaleren. Onder meer dankzij een interactieve 

webkaart die op vraag van Bral ontwikkeld werd.

5ALERT nr 372 – september/oktober 2011 BRAL



dossier een nieuw groen netwerk voor Brussel Tijd voor een Groen GBP / PRAS Vert

“Eigenlijk zijn we destijds waarschijn-
lijk erg optimistisch geweest bij de op-
stelling van het plan, want het groen 
netwerk ging qua inhoud zéér ver”, 
klinkt het. “Het Groen Net-
werk bedekt als concept het 
hele gewest en reikt dus van-
uit het Zoniënwoud, langs 
groene lanen en straten tot in 
de binnentuinen van de men-
sen ! Het trekt ook de kaart van 
beheer van regenwater, moes-
tuinen in de stad, veilige ver-
bindingen voor zachte wegge-
bruikers... De stad kan overal 
groen kleuren. De grote lanen 
maken bijvoorbeeld deel uit 
van het netwerk als ‘structu-
rerende ruimten voor integratie van het 
leefmilieu’. Bedoeling was ook op die 
grote lanen een minimum van groen 
te realiseren.” Dat is de bevoegdheid 
van het Bestuur Uitrusting en Vervoer 

(BUV). En we moeten opboksen tegen 
andere noden : parkeerplaatsen, bus- 
en fietsstroken, ondergrondse nutslei-
dingen, etc"

Nieuwe intergewestelijke kaart

En wat brengt de toekomst ? Wellicht 
een nieuwe versie van het Groen Net-
werk. “We hebben nu al een nieuw 

ontwerp maar het huidige 
voorstel slaagt erin, met 
minder kilometers verbin-
dingen, de groene ruimtes 
toch beter met elkaar te 
linken. Verder zijn er enke-
le nieuwigheden. Zo den-
ken we aan een dubbele 
groene as in de Vijfhoek, 
langs de Kaaien richting 
zuidstation en van daar 
weer langs Centraal Sta-
tion en Pacheco naar de 
Kruidtuin. Ook de spoorlij-

nen kunnen een grotere rol spelen.” 

Bral en andere natuurverenigingen 
hebben een flinke bijdrage geleverd aan 
dit nieuwe kaartmateriaal, door volop 

Ook ons kanaal kan een groene as worden. 
Een heel beperkte ruimte aan weerszijden 

volstaat voor wat waterplanten. Het effect is 
enorm. Zoals hier op de Vlatava in hartje Praag.

Volgens Frank Vermoesen van Leefmilieu Brussel zijn de gemeenten 

niet zo goed gewapend voor aanleg van groene ruimten. Qua biodi-

versiteit bijvoorbeeld scoren vele projecten nog steeds mager.

“Als we één les kunnen trekken uit het verleden, 

is het wel dat een kaart en een visie niet genoeg 

zijn. We hebben instrumenten nodig om die uit te 

voeren, in de praktijk te brengen.”

ALERT nr 372 – september/oktober 2011 BRAL6



dossier een nieuw groen netwerk voor BrusselTijd voor een Groen GBP / PRAS Vert

potentiële linken te signaleren. Onder 
meer dankzij een interactieve webkaart 
die op vraag van Bral ontwikkeld is.

En, zegt Frank : "Ik vermoed dat het deze 
keer een kaart zal worden met vlekken 
en pijlen die over de grenzen van het 
Gewest lopen. We hebben contacten 
met Vlaanderen daarover." Dat is een 
mooie breuk met het verleden.

Onderzoekster Elke Vanempten van de 
Erasmus Hogeschool Brussel (EhB) en 

de KULeuven doctoreert op de steden-
bouwkundige aanpak van open ruimte 
in Brussel en de Rand en is dus uitste-
kend geplaatst om de groene linken 
tussen beide gewesten te beoordelen. 
"Op ruimtelijk vlak zijn er heel wat mo-
gelijkheden maar doordat ieder zich 
terugplooit op zijn eigen grondgebied 
bestaat er geen grensoverschrijdende 
ruimtelijke visie. Niet voor de ontwik-
keling van Brussel als ruimtelijk ge-
heel en dus al helemaal niet voor open 
ruimte. Met als gevolg dat die verbin-
dingen ook maar zeer moeizaam verder 
uitgebouwd kunnen worden. Voor het 
nieuwe ruimtelijke plan ‘Vlaams Strate-
gisch gebied rond Brussel’ werd Brussel 
wel om advies gevraagd over dergelijke 
linken maar echt overleg was schaars."

Toch bestaan er samenwerkingen. "Het 
meest gekende is uiteraard het Zoniën-
woud met zijn intergewestelijke struc-
tuurvisie. En lokaal zijn er heel wat ini-
tiatieven. Zoals het nog prille werk van 
de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) 
rond de Woluwevallei. Die vatten het 
gebied op als een ruimtelijk geheel en 

trachten zo op een overdachte manier 
een landschappelijke verbinding tot 
stand te brengen tussen Vlaanderen 
en Brussel. In de landinrichting rond 
de Molenbeek-Maalbeekvallei probeert 
Natuurpunt dan weer samen met VLM 
de bronnen van de Maalbeek in Zellik 
te verbinden met het Koning- Boude-
wijnpark. Maar elke overheid moet uit-
eindelijk op zijn eigen terrein blijven. 
Je kan je dus afvragen of er geen betere 
afstemming kan komen door bijvoor-
beeld een gezamenlijke algemene visie 

uit te werken, die ieder Gewest dan wel 
op zijn eigen grondgebied verder uit-
werkt en in praktijk brengt."

Bestemmingsplan met garanties  
voor groen

Als we één les kunnen trekken uit het 
verleden, is het wel dat een kaart en 
een visie niet genoeg zijn. We hebben 
instrumenten nodig om die uit te voe-
ren, in de praktijk te brengen. Omdat 
veel van het groene netwerk op straten 
en pleinen ligt, moeten we beginnen 
met instrumenten om wegbeheerders 
tot daden aan te zetten. De midden-
bermen en pleinen moeten een stuk 
groener en ecologischer beheerd wor-
den. Zolang daar geen wettelijke of pla-
nologische verplichtingen toe bestaan, 
wordt het niks. We kunnen denken aan 
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"Wellicht kunnen we een nieuwe Groen Netwerk-kaart 

verwachten. Met als mogelijke nieuwigheden : een dubbele 

groene as in de Vijfhoek, langs de Kaaien richting 

Zuidstation en van daar weer langs Centraal Station en 

Pacheco naar de Kruidtuin."

Onze straten en voetpaden kunnen een stuk 
groener, dankzij combinaties van straatstenen en 

onverharde delen. Maar zolang daar geen wet-
telijke of planologische verplichtingen toe bestaan, 

wordt het niks. © Dale 331, Gardening_in_a_Mi-
nute, davef3138 & Camknows
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een speciaal statuut van openbare weg 
op het GBP, genoegzaam bekend onder 
de Franstalige naam PRAS, voorbehou-
den voor lanen en pleinen die meer po-
tentie hebben voor groen.

Bovendien moet er groen bijkomen op 
percelen die géén groene bestemming 
hebben. Dat wil niet zeggen dat we wo-
ningen of industrieterreinen opofferen 
voor groen, maar dat de niet bebouw-
de meters zoveel mogelijk onverhard 
blijven en dat waardevolle flora er een 
kans krijgt. Ook mogelijk : steriele ga-
zonnekes voor sociale woonblokken of 
administratieve gebouwen extensief 
maaien en inzaaien met bloemen. Of 
bomen of hagen planten langs tennis-

velden of industriegebieden. Ook daar-
voor zijn incentives nodig via het GBP of 
via stedenbouwkundige verordeningen.

Ook Leefmilieu Brussel beseft dat er 
wetgevend werk nodig is. “Maar we 
moeten ook een harmonisch parkbe-
heer uitwerken voor plekken waarrond 
verdicht wordt en waar het risico be-
staat dat ze ecologisch aftakelen : Be-
gijnbosdal, Scheutbos, Kauwberg… Hier 
moet een verhoogde toegankelijkheid 
en recreatief medegebruik hand in hand 
gaan met ecologische opwaardering. We 
willen ook moestuinen integreren in de 
groene ruimten. Maar voor Leefmilieu 
Brussel komt al dit werk bovenop het 
normale werk van beheer van groene 
ruimtes. We zullen moeten kiezen.”

Piet Van Meerbeek

 FR   L’heure du PRAS vert  
est-elle venue ?

Voilà plus de dix ans que Bruxelles tente 
de mettre en place le maillage vert, une 
liaison entre espaces verts à travers la 
grisaille de la ville. Sur l’ensemble des 
améliorations pressenties, 23 % ont été 
réalisées, 35 % sont partiellement effec-
tuées, et 40 % n’ont pas encore débuté. 
D’après Frank Vermoesen de Bruxelles 
Environnement, cette situation est 
due au fait que “la part la plus impor-
tante du maillage vert passe par des 

avenues et des places qui ne sont pas 
gérées par Bruxelles Environnement” 
mais par d’autres administrations pour 
lesquelles l’intégration de la nature en 
ville n’est pas une priorité. Nous avons 
besoin d’instruments légaux et plano-
logiques incitatifs face aux gestion-
naires de voirie. L’heure du PRAS vert 
est-elle venue ? L’ambition du Bral va 
plus loin : un tissu urbain dominé par le 
vert, avec des rues et des places vertes, 
des façades vertes, des toits recouverts 
d’arbres et d’arbustes…

Een kaart en een visie zijn 

niet genoeg. Omdat veel 

van het groene netwerk 

op straten en pleinen 

ligt, hebben wejuridische 

instrumenten nodig om 

wegbeheerders tot daden aan 

te zetten.
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In de landinrichting rond de Molenbeek-Maalbeekvallei probeert Natuurpunt samen met de VLM de 
bronnen van de Maalbeek in Zellik te verbinden met het Koning Boudewijnpark in Jette.  

© Hannes De Geest



dossier > Bral onderzoekt toekomst Delta 

We hadden geluk : een publieke werf-
weg ontsluit sinds kort het door vaak 
hoge spoorwegtaluds omgeven terrein. 
Een stuk steppe werd ons deel. Enfin, 
toch een stukje : 20 ha. Dat lijkt niet 
veel, vooral als je denkt aan wat Brussel 
allemaal op Delta plant. 

Het Brussels Gewest kocht het terrein in 
2007voor 30 miljoen euro van de NMBS. 
En zoiets moet renderen. Voor dit soort 
van strategische zones is het in Brus-
sel de gewoonte dat het 
Gewest een richtschema 
opstelt. Gewoonlijk is 
dat een in breed over-
leg uitgewerkt plan, dat 
de krijtlijnen uitzet voor 

de toekomst van een zone. In maart 
jongstleden vernamen we op een col-
loquium van The European Voice – een 
weekblad/newssite over de activiteiten 
van de EU - dat het Richtschema voor 
Delta afgewerkt is, sinds... juni 2009. 
Dat was drie maanden voor de gewest-
verkiezing, dus misschien geen goed 
moment om  gevoelige informatie pu-
bliek te maken ?

Het Spookschema

De normale procedure is dat, voordat de 
regering een Richtschema goedkeurt, de 
Gewestelijke Ontwikkelingscommissie 
(GOC) haar advies geeft. Maar omdat dit 
schema nooit in eerste lezing door de 
regering is goedgekeurd is het ook nooit 
tot bij de GOC - en dus bij ons - geraakt. 
Er is dus geen publieke info beschik-
baar over dit ‘spookschema’. Dat maakte 
onze tocht alvast wat spannender. Wij 

vermoeden dat (1) er zich 
plots een niet te missen 
opportuniteit voordeed en/
of dat (2) de partners het 
niet eens raakten over de 
mobiliteitsvoorstellen die 

De voormalige NMBS-terreinen (kortweg : Delta) naast het VUB /ULB-

hoefijzer prikkelen de fantasie. Niet alleen hangt  er een flou artistique 

rond hun toekomst, ze laten zich ook nog eens moeilijk zien. Bral trok 

deze zomer zuidwaarts, op expeditie naar de mysterieuze Delta-drie-

hoek en kwam met nieuwe inzichten terug. 

Delta : de begeerde bruid uit het zuiden

Zolang er geen duidelijkheid is over de komst 

van de EU-Commissie naar Delta heeft verdere 

plannenmakerij geen enkele zin.

Vanop de brug aan het metrostation Delta heb 
je een behoorlijk goed zicht op de Delta-site. 

Van hieruit zie je goed hoe het gebied omringd 
is door spoor- en weginfrastructuur.
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in het Richtschema werden naar voren 
geschoven.

Verlenging E 411 ?

Het is duidelijk dat mobiliteit één van 
de grote knopen is. Nochtans wordt 
de strategische ligging van het gebied 
prominent uitgespeeld. “Vlakbij drie 
treinstations, een metrostation en de 
grote Ring”, lezen we op 
de website van het Agent-
schap voor Territoriale 
Ontwikkeling (ATO/ADT). 
Die eerst indruk heb je 
ook bij een bezoekje aan 
de site. Maar in de praktijk 
liggen die stationnetjes 
(Etterbeek, Watermaal en 
Boondaal) niet op wande-
lafstand en blijkt heel de 
spoorweginfrastructuur 
rondom Delta veeleer een barrière dan 
een opportuniteit. Ook metro Delta ligt 
eigenlijk niet vlakbij. 

Je kan een nieuw station op de site bou-
wen maar dat ligt ongetwijfelfd veel te 
dicht bij dat van Etterbeek, een station 
dat je gezien zijn populariteit bij studen-
ten en omwonenden niet zomaar kan 
afschaffen. Indien men het meent met 
de ontsluiting met het openbaar vervoer 
lijkt het ons het meest haalbare om me-
trostation Delta te verplaatsen. En dat 
is niet eenvoudig, laat staan goedkoop. 

Om maar te zeggen : Delta ontsluiten 
met het openbaar vervoer is lang niet zo 
makkelijk als het misschien lijkt.

Wij vrezen dan ook dat er nog maar 
eens voor de gemakkelijkste oplossing 
zal gekozen worden : het verlengen 
van de E411 (Namen-R0-Brussel), die 
nu ophoudt aan de oostelijke kant van 
Delta. Een idee dat al door velen werd/

wordt geopperd en bestudeerd, ook in 
het ‘spookschema’ naar het schijnt. De 
verlenging van deze autostrade tot de 
Brusselse middenring (Montgomery-
Reyers-Lambermont) is een oud idee en 
zal waarschijnlijk niet zozeer de mobili-
teitssituatie verbeteren als wel heel veel 
plaats innemen. Heel het discours over 
goede verbindingen met het openbaar 
vervoer kan dus gerust als glijmiddel 
beschouwd worden om de ontwikke-
ling van het gebied verkocht te krijgen. 
Als je met je bolide rechtstreeks van de 
snelweg naar een, al dan niet onder-

grondse, parking kan rijden, zal dat ook 
en masse gebeuren. Zeker als we weten 
wat er waarschijnlijk komt. En dat zijn : 
ziekenhuizen en kantoren.

Auto's en ziekenhuizen

Al even geleden werd bevestigd dat de 
groep CHIREC drie van haar ziekenhui-
zen  wil samenbrengen in een gemeen-

schappelijke structuur op 
Delta. Een opportuniteit 
zowaar ! De deal met het 
Gewest is ondertussen in 
kannen en kruiken, CHI-
REC krijgt een stuk van 
het terrein (5 ha) en een 
BBP (Bijzonder bestem-
mingsplan) op maat is in 
opmaak. Streefdatum : er-
gens in 2017. 

Door het huidig concept van ziekenhui-
zen - veel dagopnames – trekken zie-
kenhuizen sowieso veel auto’s aan. Half 
verdoofde patienten zet je niet zo mak-
kelijk op de metro of de fiets. En bref, de 
komst van een  groot ziekenhuis zal ze-
ker gebruikt worden als argument voor 
de ‘optimalisatie’ (lees : uitbreiding) van 
de wegeninfrastructuur.

Gated Community XL

En jawel, ondanks het feit dat ook de re-
gering de nieuwe kantoren van de EU-
commissie eigenlijk liever op de Josap-
hat–site in Schaarbeek ziet komen, liet 
de commissie zijn oog vallen op Delta 
om er 200.000 m2 nieuwe kantoorge-
bouwen neer te poten. Om te kunnen 
vergelijken : het Berlaymontgebouw aan 
het Schumanplein is goed voor 135.000 
m2 kantoren. Wat Josaphat betreft, voor 
alle duidelijkheid : het gaat niet over het 
bekende park, maar het belendende - 
ook hier weer - spoorwegterrein. 

De voorkeur voor Delta lijkt ons tegen-
strijdig met het voornemen van de EU 
om zich beter te integreren in Brussel  
en haar aanwezigheid een echte ‘smoel’ 
te geven. Delta blijft toch wel een ver-
loren en weinig zichtbare uithoek. Een 
uithoek die bovendien alle potenties 
heeft een nieuwerwetse ‘gated commu-
nity XL’ te worden. 

Van bij de aanvang van welke werken ook moet 

worden nagedacht over de broodnodige ‘zachte’ 

infrastructuur die Delta nodig heeft. Dat netwerk 

kan onmiddellijk  geïntegreerd worden in het fiets- 

én het groen netwerk.

Het einde van de E 411. Voorlopig ?
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Maar we waren ons zorgen aan het 
maken over de mobiliteitsknoop. Het 
clichébeeld van de Europese ambte-
naar uit de landelijke rand die met zijn 
auto recht zijn bureau binnenrijdt, loert  
hier natuurlijk snel om de hoek. Eerlijk 
is eerlijk : momenteel komt maar 30% 
met de auto. Dat is best goed. Maar ze 
beschikken vandaag dan ook over vol-
doende altern atieven. De Europese in-
stellingen zijn vandaag wat openbaar 
vervoer betreft niet slecht bediend. 

De Commissie nam tot nu toe geen ei-
genlijke beslissing over hun nieuwe be-
stemming, maar sprak enkel haar (sterke) 
voorkeur uit. Wij geven hen bij deze gele-
genheid graag nog eens de voordelen van 
Josaphat mee : centraler gelegen, directe 
nabijheid van een GEN-station (geen extra 
kosten !), dat hen bovendien op een wip 
verbindt met andere EU-polen

U begrijpt : de mogelijke komst van de 
Commissie is allesbepalend voor de 
toekomst van Delta. Zolang daar geen 
duidelijkheid over is, heeft verdere plan-
nenmakerij weinig zin. Waarom trou-
wens niet sowieso wachten tot de afron-
ding van het nieuwe Gewestelijk Plan 
voor Duurzame Ontwikkeling (GPDO) ?

Linken met buurt

De omliggende wijken in Oudergem, El-
sene en Watermaal-Bosvoorde met el-
kaar verbinden wordt één van de grote 
uitdagingen in het uiteindelijke richt-
schema Delta. Ook niet eenvoudig. De 
spoorwegen zijn niet alleen talrijk, ze 
liggen vaak ook nog eens op dijken van 
taluds. En waar er ‘openingen’ zijn, lijkt 
een ambitieuze fiets- en  wandelinfra-
structuur onontbeerlijk. Moge het fiets-
pad langs de snelweg (op de ex-pech-
strook !) en bijhorende ‘ecologische’ 
brug over de Invalidenlaan (vlakbij) een 
voorbeeld zijn ! 

Van bij de aanvang van welke werken 
ook moet dus worden nagedacht over de 
broodnodige ‘zachte’ infrastructuur die 
Delta nodig heeft. Dat netwerk kan on-
middellijk ook geïntegreerd worden in het 
fiets- én het groene netwerk (zie p. 3-8). 

Steyn Van Assche met dank aan  
Annemie Pijcke  en Hilde Geens

Bral trok op expeditie en penetreerde per fiets tot het epicentrum van de Delta-site. We zagen spo-
ren, veel groen, sporen, NMBS-personeel, sporen, hoge taluds en sporen. 
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Governments across the Euro-zone are struggling with expenditures 

that exceed revenues. No one really knows what to do except to hope 

that the consumer economy will begin laying golden eggs again. May-

be. At the moment, governments see large cuts in social programs as 

the only way to balance the budget. Suppose, however, we wanted to 

balance the budget without cutting social expenditures. Suppose we 

also decided to save the planet at the same time. What would we do ?

It is claimed that the high taxes levied 
on motor fuels and new cars in Eu-
rope pay the costs that drivers impose 
on national treasuries. In the strictest 
sense, this may be correct. However, in 
the broader analysis, drivers pay no-
where near the full costs they impose 
on society. Assume for the moment that 
taxes on drivers pay for the cost of the 
roads they use. This, however, omits the 
following significant costs (not all of 
which can be expressed in money) :
•	 lost years of life (often of pedestrians 

and cyclists) ;
•	 lost productivity due to injuries ;
•	 pain, suffering, and permanent dis-

ability from injuries ;
•	 direct medical costs from injuries ;
•	 indirect health costs (effects of air 

pollution and noise) ;
•	 noise (depressed land values, low 

quality of life) ;
•	 water pollution from leaking fluids

•	 increased flooding due to impervious 
paving ;

•	 land costs for excessive street width 
and parking ;

•	 lost tax revenues due to non-produc-
tive land use ;

•	 increased cost of bus service due to 
automobile-related congestion ;

•	 increased per-passenger public 

transport costs due toa lower de-
mand ;

•	 increased costs of serving residents 
of low-density suburbs ;

•	 additional police, fire, and ambu-
lance service ;

•	 costs associated with climate change
•	 blight of urban areas by automobile 

infrastructure ;
•	 distortion of national priorities by 

the need for oil.

Save the Euro, go carfree Brussels 
Joel Crawford, auteur van Carfree Cities
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above: Since the advent of the private automo-
bile, cities seemed to need far more street space 
than before. ©andomovel-khon_kaen_autos

links: De burgemeester van Vilnius showt z'n 
paardenmiddel tegen foutparkeerders. Zie ook 
www.youtube.com/watch?v=V-fWN0FmcIU

www.youtube.com/watch?v=V-fWN0FmcIU
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On the national level, consider the loss 
of foreign exchange due to petroleum 
purchases, often from unfriendly na-
tions. Add to this the net of automobile 
imports and exports.

More cars, less street space

Accommodating the automobile in our 
cities distorts their form. Until 1900, 
technological changes affecting trans-
port had the effect of increasing the 
number of people who could live on a 
given area of land. This increased the 
productivity of cities by allowing more 
people to live in an area small enough 
that all of the city's resources were 
available to local enterprises (commer-
cial, social, and artistic). This benefitted 
the city in particular and the region in 
general.

The advent of the private automobile 
changed the priorities of urban plan-
ning, and suddenly cities seemed to 
need far more street space than 
previously. In many cities, this 
led to the demolition of large 
downtown areas to permit the 
construction of highways into 
the city. In general, the cities 
that made the fewest accom-
modations for the automobile 
have prospered to a greater ex-
tent than those that embraced 
the private car. 

So, what would we gain by mak-
ing our cities carfree ? It is, of course, 
true that some costs would increase 
somewhat, but the net effect should be 
a large reduction in the real costs of op-
erating our cities. At the same time, a 
huge improvement in the quality of life 
is obtained. This is a win-win prescrip-
tion for both nations in financial trou-
ble and for the residents of cities.

Carfree Brussels

What would such a change look like in 
Brussels ? The area inside the Pentagon 
(Vijfhoek) is a perfect candidate for an 
early carfree conversion. This area is 
quite densely populated and a decent 
public transport system already exists. 
If the cars were removed, there would 

be ample room for trams, buses, bicy-
clists, and pedestrians, with room left 
over for productive activities (includ-
ing social and recreational). The change 
could not be accomplished over night, 
but the following sequence would cause 
an rapid decline in car usage inside the 
Pentagon :

•	 raise parking fees by a large amount 
each year ;

•	 charge all vehicles to enter the area 
(as is done in London) ;

•	 begin to charge for all vehicles 
parked in the area (even in private 
garages) ;

•	 steadily eliminate on-street parking 
and devote the land to better uses

•	 increase the frequency of public-
transport so that it is always con-
venient to use ;

•	 replace the busiest bus routes with 
tram lines ;

•	 improve bicycle infrastructure ;
•	 make the pedestrian king !

Want to enter the Vijfhoek ?

The matter of freight delivery is more 
difficult to solve, and it is likely that, at 
least initially, conventional truck deliv-
eries would continue. However, the per-
vehicle fee for entering the Pentagon 
would discourage unnecessary truck 
trips and encourage load consolidation, 
as is already practiced in some Europe-
an cities such as Groningen. In the long 
term, a shift to freight delivery using 
the tram network is possible and could 
nearly eliminate vehicular traffic in the 
Pentagon.

It can be argued that perhaps the Euro 
should not be saved, but national budg-
ets will remain in crisis even if the Euro 

is abandoned. The use of cars to provide 
personal transport imposes costs on so-

ciety that simply cannot continue. 
Saving our economies will be dif-
ficult unless private car usage is 
abandoned within our cities. Sav-
ing the environment will be even 
more difficult if we remain slaves 
to our cars. The change to carfree 
areas will also improve social con-
ditions, aesthetics, and the quality 
of our lives. It is the only solution 
we can afford. Fortunately, it also 
gives us the greatest increase in 
the quality of life of any alterna-

tive. When do we start ?

Joel Crawford

Joel Crawford is een Amerikaanse 
schrijver, publicist, gastdocent, grond-
legger van het concept ‘autovrije ste-
den’ en auteur van de boekenreeks 
Carfree Cities, Carfree Design Manual, 
de nieuwsbrief Carfree Times,... Zijn 
website Carfree.com is een wereldwijde 
referentie inzake publieke ruimte, mo-
biliteit en stadsplanning. Deze bijdrage 
werd speciaal voor Alert geschreven. 

Cities that made the fewest 

accommodations for the automobile have 

prospered to a greater extent than those 

that embraced the private car.
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The change to carfree areas will reduce costs 
of operating our cities and will also give us the 

greatest increase inquality of life.



interview > City Mine(d) 

City Mine(d) heeft haar zinnen op 

de EU-wijk gezet. Na de organi-

satie van een Urban Platform en 

enkele Map-It sessies ‘bezetten’ 

ze samen met buurtbewoners nu 

een braakliggend terrein, het Eg-

gevoortpark. En de ambities zijn 

hoog. Een waterpunt is er maar 

eentje van. Sofie Van Bruystegem 

van Citymine(d) legt uit.

In november 2011 was er de slotmani-
festatie van ons Urban Platform : orga-
nisaties en bewoners uit 13 steden, van 
Istanbul over Göteborg en tot Sarajevo 
kwamen hier in Brussel hun activiteiten 
voorstellen. Ze hadden allemaal creatie-
ve manieren om via de publieke ruimte 
mee vorm te geven aan de stad. We slo-
ten af met een actiedag in de straten rond 
de Europese instellingen : een ‘bazaar’ 
van initiatieven, voorstellen, meningen 
en activiteiten. Van guerrilla gardening, 
over danstoestanden en straatorkesten 
tot workshops rond actievoeren.

Zelf organiseerden wij een Map-It ses-
sie. Mensen uit de lokale wijkcomités 
van de EU-wijk, mensen met meer ar-
tistieke achtergrond en onze bezoekers 
die de wijk voor het eerst beleefden, 
zetten zich samen rond een kaart van 
de EU-wijk. Map-It is een methode om 
de discussie te faciliteren rond één plek 
tussen mensen van heel verschillende 
achtergronden.    

Dat klinkt alsof er nog maar eens 
iets op papier wordt gezet. Wat kan 
een zoveelste plan voor de EU-wijk 
bijbrengen ?

Map-It wil geen toekomstplan voor de 
wijk maken. Het is een tool om de situ-
atie te analyseren, de positieve en ne-
gatieve elementen te identificeren. We 
zoeken naar kleine ingrepen, op men-
selijk niveau, die iets kunnen verande-

ren. Map-It werkt gestructureerd en in 
kleine groepen, zodat iedereen aan bod 
kan komen.

De deelnemers vonden het duidelijk 
een verademing om op die manier bezig 
te zijn. Voor de comités betekent de EU-
wijk al jaren zware legaal technische 
dossiers, die een bijna professionele in-
zet vragen. Er is zeker een behoefte aan 
een andere aanpak. En de confrontatie 
van de gasten uit andere steden met de 
Brusselaars werkte.

Maar de volgende dag ging iedereen 
weer naar huis. Wat bleef er nog over ?

We duidden op kaart een aantal plek-
ken aan waar best iets zou gebeuren. 
Een direct resultaat van de Map-It. De 
eerste maanden na Urban Platform 
hebben we dan de tijd genomen om 
nieuwe contacten te leggen met meer 
lokale actoren. Dat resulteerde in een 
nieuwe Map-It sessie met sociaal-cul-
turele verenigingen, Europese amb-
tenaren, wetenschappers, bewoners, 
kunstenaars en jongeren. Die groep is 
verder gegaan waar de anderen gestopt 
waren. Een kerngroep daaruit heeft zich 
geëngageerd om echt op het terrein aan 
de slag te gaan. Vier verschillende in-

valshoeken waren het resultaat : leeg-
stand, communicatie, stadstuinen & 
biodiversiteit en ten slotte water & ar-
tistieke interventies.

Jullie zijn uiteindelijk aan de Egge-
voorttoren in het Leopoldpark beland.

Die ongebruikte ingang van het Leo-
poldpark is een niemandsland. Het is 
een deel van het park, maar absoluut 
niet aangelegd als park. Daar hebben 
zich uiteindelijk alle thema’s gekristal-
liseerd. We zijn gestart met een muur-
krant met fotografen uit de buurt, een 
poëzieuitwisseling... Studenten typo-
grafie hielpen  mee. De tuiniers kunnen 
hier vanwege de drassige ondergrond 
zeker hun hart ophalen. Ze experimen-
teren met vertikale tuinen en Le début 
des Haricots heeft er een groententuin. 
Tijdens de zomermaanden waren de 
kinderen van speelpleinwerking van 
Espace Senghor ook flink bezig met za-
den en planten.

We zijn ook bij alle mensen in de buurt 
persoonlijk gaan aanbellen en hebben 
hen uitgenodigd om mee te doen. Wij 
hebben immers geen concreet voorstel 
van wat het moet worden, maar willen 
vooral dat niemand zich geremd voelt 

City Mine(d) vat post aan de oevers  
van de Maalbeek

Map-It is een methode om de discussie te faciliteren rond één plek tussen mensen van heel verschil-
lende achtergronden.
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om er zijn ding te doen. En we willen 
mensen met elkaar in contact brengen 
zodat er iets creatief kan uitkomen.

Al die activiteiten voeren we uit onder 
de naam PUM. Met een knipoog naar het 
PUL (de Franstalige afkorting van ‘Projet 
Urbain Loi', het ‘Stadsproject Wet’ van 
het Gewest en de EU-Commissie voor 
een nieuwe Wetstraat, nvdr) kan PUM 
staan voor Projet Urbain Maalbeek. 
Maar de P kan ook Participation of Pré-
sence zijn en de U kan Union of Urgent 
zijn. De M blijft wel steeds Maalbeek. Op 
onze PUM-blog vind je alles waarmee 
we bezig zijn.

En wat staat er te gebeuren met het 
Eggevoortpark ?

Eerst dachten wij dat het vrij eenvoudig 
was : een vergeten hoek van het park, 
eigendom van de Stad Brussel. Als we 
met de buurt goede voorstellen doen, 
kan dat misschien wel overgenomen 
worden in een uiteindelijk inrichting. 
Maar uiteraard is dat in de EU-wijk al-
lemaal veel complexer. Dit stuk park 
wordt in de Stad Brussel binnenkort 
van de ene dienst naar de andere over-
gedragen. Binnen de grote administra-
tie heeft dat als gevolg dat je geen dui-
delijke gesprekspartner hebt. Verder 
zijn er herinrichtingsplannen in het ka-
der van het richtschema EU-wijk, wat 
dan weer door het ATO/ADT, geweste-
lijke administratie, wordt opgemaakt. 
En de centen komen van Beliris. Verder 
gaat het gerucht de ronde dat er op ‘ons 
parkje’ zal gebouwd worden. Al maan-
den proberen we tevergeefs te weten 
wat er staat te gebeuren. En al kennen 
we de plannen niet, verder zijn we met 

onze groep PUMisten echt wel expert 
geworden over dit stuk park. Op dit mi-
nistukje komt alles samen wat al jaren 
in de wijk aan de gang is. Wij proberen 
er alles aan te doen om ook een stem 
te hebben in de discussie over de her-
inrichting. We werken daarvoor samen 
met alle andere partners in de wijk, zo-
als de comités, Coördinatie Europa, etc.

Beperken de ambities van City 
Mine(d) zich tot de activiteiten met 
PUM ?

Ons eigen project gaat om water. Wij 
willen een waterpunt creëren op een 
publieke plaats in de Maalbeekvallei. 
Er is natuurlijk de link met de Staten-
Generaal voor het Water. Maar voor ons 
heeft een waterpunt een belangrijke 
symboolwaarde. Zuiver water moet 
uiteraard een collectief goed zijn. De 
plaats waar mensen drinkbaar water 
kunnen vinden heeft altijd tot uitwis-
seling van verhalen geleid. Vandaag 
gaat het om vervuiling en duurzame 
ontwikkeling, prijs van water etc. Ons 
waterpunt kan mensen doen discus-
siëren over lokale en globale thema’s. 
Die twee zaken met elkaar linken is net 
onze bedoeling. Wij willen een installa-

tie bouwen die om het even welk opper-
vlaktewater omzet in drinkbaar water. 
De pomp die voor het debiet zorgt zal 
ook niet op het elektriciteitsnet aange-
sloten zijn. We zijn bezig met heel wat 
research en proeven. In juni hadden we 
al een maquetteweekend, maar er is 
nog werk aan de winkel. Het ding moet 
ook robuust genoeg zijn om een tijdje 
te blijven functioneren. Onze deadline 
is april 2012 en daarna gaat het water-
punt internationaal : Sarajevo, Istanbul, 
London…

 Hilde Geens

www.citymined.org  
http ://pumproject.wordpress.com  
www.map-it.be

City Mine(d) jette son dévolu  
sur le quartier européen
City Mine(d) s’est établi dans le quar-
tier européen. Après avoir organisé une  
Urban Platform et quelques sessions 
MAP-it, ils “occupent” aujourd’hui la fri-
che Eggevoort avec quelques habitants, 
et défendent de grandes ambitions. Leur 
projet PUM (Projet Urbain Maelbeek, en 
allusion au PUL Projet Urbain Loi) consi-
ste à organiser des rencontres entre ha-
bitants, fonctionnaires et artistes pour 
réfléchir ensemble à l’aménagement 
de lieux clefs du quartier européen, en 
commençant par un “point d’eau” dans 
la friche Eggevoort.  

City Mine(d) vat post aan de oevers van de Maalbeek interview City Mine(d) 

De muurkrant aan de ingang van het Eggevoort-
park is een belangrijk communicatiekanaal.

Experimenten met vertikale tuinen.
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De 3 shoppingcentra : 
 de 3 alternatieven

De discussie  over de drie 
shoppingcentra in en vlak 
buiten Brussel blijft hevig 
woeden. Freddy Thiele-
mans (Stad Brussel) beves-

tigde onlangs de ambitie om op de Heizel 
een reuzachtige ‘handelswijk’ neer te po-
ten en zowel Bart Verhaeghe (Uplace) als 
Carl Mestdagh (Just Under the Sky) blijven 
de volle politieke steun genieten. Bral wil 
geen shoppingcentra, maar wat willen we 
dan wel op de Heizel, naast het viaduct 
van Vilvoorde en aan de Van Praetbrug ?

ren mogen bouwen. Uplace moet in zijn 
geheel dus alvast minder megalomaan. 

Uplace gaat bovendien ook in tegen alle 
mobiliteitsstudies en tegen bijna alle 
Vlaamse plannen (Winkelnota, RSV, 
VSGB, e.a.), die nieuwe shoppingmalls 
afraden. Eigen plannen die de Vlaamse 
regering trouwens doodleuk naast zich 
neerlegt. En is het reconversiegebied 
geen betere plaats voor stedelijke indu-
strie ? Ook dat dient onderzocht ; indu-
strie die zou kunnen aansluiten op deze 

van Schaarbeek-Vorming, waarvoor 
vandaag een ‘richtschema’ in opmaak is. 

Bij Just Under the Sky is stedelijke indu-
strie zeker en vast een betere bestem-
ming dan een gesloten mall. En een 
shoppingcenter aan de Van Praetbrug 
dwarsboomt evenzeer het bovenge-
noemde richtschema. 

Nochtans heeft Stad Brussel alles in 
handen om het een betere richting in te 
sturen. Samen met het Gewest kan het 
Mestdagh overtuigen dat een globaal 

plan met stedelijke industrie én be-
houd van de patrimoniale architectuur 
mogelijk is. En Mestdagh kan een deal 
sluiten met de GOMB, want die is altijd 
op zoek naar nieuwe bedrijventerrei-
nen en -infrastructuur. Met de opmaak 
van dat nieuwe plan kan men vandaag 
nog beginnen. Het bureau dat het richt-
schema Schaarbeek-Vorming opstelt, 
zal er wellicht graag aan meewerken. 
Desnoods laat de Stad Brussel in ruil 
Mestdagh een deeltje van het commer-
ciële luik op de Heizel voor haar reke-
ning nemen. Een kopzorg minder.

Voor de Heizel is een concentratie van 
60.000 m2 (in een ‘handelswijk’ of in een 
shoppingmall) handelsoppervlakte al-
lerminst een goed idee. De Heizel heeft 
een geïntegreerd project nodig, met 
een echte evenwichtige mix van han-
del, wonen, recreatie, toerisme,... Zich 
fixeren op het aantal m2 handel dat het 
NEO-project lucratief zou moeten ma-
ken, is spelen met de leefbaarheid van 
het noorden van Brussel. 

Sarah Hollander, voorzitster Bral

Voor Machelen is het duidelijk. Het hui-
dige project hypothekeert de ontwik-
keling van een veel groter gebied, het 
reconversiegebied Vilvoorde-Machelen. 
Het uitgangspunt van het provinciaal 
Masterplan voor die zone was net een 
globale evenwichtige ontwikkeling, met 
aandacht voor een evenwichtige verde-
ling van een beperkt aantal m2 handel, 
recreatie, kantoren,… De projectsite van 
Uplace is natuurlijk veel kleiner dan het 
volledige reconversiegebied. En toch 
trekt Uplace bijna àlle toegestane aantal 
m2 naar zich toe. Waardoor andere pri-
vé-eigenaars van de andere delen van 
Vilvoorde-Machelen alleen nog kanto-

De bouw van drie shoppingcentra proberen tegen te 
houden is één ding. Maar wat moet er dan wel ko-

men ? Stad Brussel probeert hun shoppingproject nu 
toch verkocht te krijgen door het een ‘handelswijk’ 

te noemen. Slimme zet, maar ongeloofwaardig als je 
vasthoudt aan 60.000 m2 shopping.


