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Bral 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.
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Wilt u ALERT  
blijven ontvangen  ?  

Laat het ons weten  ! 
Via een mail naar alert@bralvzw.be 

 of per telefoon aan het secretariaat  :  
02 217 56 33. 

Vous voulez continuer  
à recevoir ALERT  ?  

Faites-le nous savoir  !
Par mail adressé à alert@bralvzw.be  

ou par téléphone au secrétariat  
02 217 56 33.   
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dossier > Thurn & Taxis 

Ter herinnering : de eigenaars van de 
volledige T&T-site hebben momen-
teel een vergunning op zak om precies 
218.327 m² te ontwikkelen. 187.868 m² 
voor woningen, 59.792 voor handelsza-
ken, 22.830 m² voor voorzieningen (bvb. 
crèches of scholen) en 14.792 m² voor 
productie- en logistieke activiteiten. 
Blijft over : 8,2 ha groen, waarvan 2,19 
ha beplante bermen en 1,47 ha binnen- 
en privétuinen. En dit enkel en alleen 
op wat we de ’6A’ noemen ! (zie kaart)

Nu beweegt er ook wat op de aanpalen-
de stukken van de site en in de directe 

omgeving. Het meest in het oog sprin-
gen echter de parkplannen. Plannen, 
want het gaat om een serie van parken.

I. Leve de park(r)evoLutIe !

In 2010 zocht Leefmilieu Brussel iemand 
om een ’coherente en ambitieuze’ stra-
tegische visie uit te denken voor de ke-
ten van parken op en rond T&T. Geen 
overbodige luxe gezien de vele plannen 
die zonder al te veel samenhang in de 
pijplijn zaten. In september 2010 besloot 
een jury onder leiding van de Brusselse 

bouwmeester die opdracht aan de Parij-
se landschapsarchitect Michel Desvigne 
te geven. Exact een jaar later is zijn syn-
thesenota af. Een nota die, wanneer u dit 
leest, waarschijnlijk het fiat kreeg van 
de regering. Een voorsmaakje – de echte 
scoop wil het kabinet van de minister 
van Leefmilieu eigenlijk voor zichzelf 
houden – in deze Alert.

de t&t-vallei

Wie het plangebied vanuit de lucht be-
kijkt, lijkt wel naar een oude Zenne-arm 
te kijken (zie kaartje p.7). Eentje die als 
een delta uitwaaiert naar het kanaal. 
Een omzoomde vallei van pelouse blijkt 
bovendien een zeer typische Brusselse 
parkvorm, die vooral in de 19e eeuw op-
gang maakte. Men wil verder werken 
op dit concept maar er wel degelijk een 
21e-eeuwse update van maken. Zo zou 
de ‘vallei’ van de spoorwegbedding, op 
het moment dat ze het T&T-terrein be-
reikt, op subtielere wijze worden door-
getrokken richting kanaal. Waarmee 
uitnodigende (lees : makkelijk om te 
zitten, goede belichting etc) lage taluds 
gecreëerd worden. 

evolutief niets doen

Die taluds – de randen dus van de zoge-
heten vallei – geven in de eerste fases 
mee de grenzen aan tussen het ’klas-
sieke’ park en het omliggende braak-
land dat in latere fases bebouwd wordt 
of zal evolueren tot een later deel van 
het park. Zo kan er al snel een stuk van 

Ondanks een afgeleverde vergunning (2010) en veel plannen lijkt het 

alweer een hele tijd rustig op en rond Thurn & Taxis (T&T). De Haven-

laan even buiten beschouwing gelaten. In die relatieve luwte werden 

geesten gekneed en plannen bijgespijkerd. Plannen die deze herfst 

waarschijnlijk en masse uit de grond gaan poppen. Een overzicht  ! En 

een kritische kijk  !

Thurn & Taxis opnieuw uit de startblokken 

Wie het plangebied vanuit 

de lucht bekijkt, lijkt wel 

naar een oude Zenne-arm 

te kijken. Eentje die als een 

delta uitwaaiert naar het 

kanaal. 

Een vergunning voor de ‘6A’ is er al. De rest volgt.

6a

ex-BILC

Atenor
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dossier Thurn & Taxis Thurn & Taxis opnieuw uit de startblokken

het park worden opengesteld terwijl je 
nog (visueel) kan genieten van de open 
ruimten zolang die niet bebouwd zijn. 

Wat betreft de invulling van die ‘tijdelij-
ke’ ruimten – je weet niet op voorhand 
wat er juist wanneer gebouwd wordt – 
werden verschillende mogelijke pistes 
gegeven. Van zeer lichte ingrepen tot 
wat zwaardere. Wij zijn blij om te mel-
den dat uiteindelijk besloten werd niéts 
te doen. Want waarom alles omploegen 

om er een bloemenmengsel in te zaaien 
als het terrein van nature al vol staat 
met prachtige bloemen ?

omheind t&t-parkje ?

Het evolutief idee zit ook in het feit 
dat er geen tabula rasa wordt gemaakt 
van het bestaande. Integendeel, de be-
doeling is net om gebruik te maken 
van bestaande elementen. In een eer-
ste fase kan al snel begonnen worden 

met de creatie van een demi-vallée die 
later in het ruimere concept wordt ge-
integreerd. Deze zou vertrekken van de 
Jubelfeestbrug tot ergens in het mid-
den van de T&T-site. En waarom eerst 
slechts een stuk van de vallei ? Om de 
simpele reden dat de overheid de eige-
naars verplichtte in een eerste fase 2 ha 
ter beschikking te stellen als park. 

Aanvankelijk waren de overheden en de 
eigenaars van plan een tijdelijk parkje 
in te richten rond de Jubelfeestbrug. Een 
parkje dat er waarschijnlijk toch maar 
wat verloren zou bij liggen en – nog er-
ger ! – omheind zou worden. Dat idee is 
dus omgebogen in een snelle opening 
van het eerste deel van het uiteinde-
lijke park. Wij vreesden ook hier plots 
op een hek te stoten, maar er werd ons 
verzekerd dat het eerste deel van het 
park geen cul-de-sac zal zijn. Het traject 
zal dus doorlopen tot de Havenlaan.

en de toegang ?

De toegangen zijn essentieel om de site 
goed te laten functioneren en publiek 
te maken. Ze komen grotendeels over-
een met de toegangen voorzien in het 
richtschema1. Om het hoogteverschil te 
overwinnen denkt men aan op het eer-
ste zicht enigszins bizarre stalen con-
structies. Die hebben het voordeel dat 

1 Nooit van het Richtschema T&T gehoord? 
Check bralvzw.be/tourtaxis ! 

Iedereen zegt al jaren dat al die ontwikkelingen op en 
rond T&T gepaard moeten gaan met een nieuwe ef-
ficiënte tramlijn. Het is niet voor niets dat er een brug 
over het kanaal werd ontworpen én gebudgetteerd, de 
Picardbrug. Welk tracé die tram zal volgen weet echter 
nog altijd niemand.

De administratie, Mobiel Brussel, lanceerde pas in 
januari 2011 – na enkele gecontesteerde voorstellen 
– een echte studie naar de voor- en nadelen van de 
vele mogelijke trajecten. De beste werden eruit gefil-
terd. De resultaten zouden in september 2011 worden 
toegelicht op een debatavond maar... dat feestje ging 
niet door. Te gevoelige materie. Er moeten nog altijd 
belangrijke knopen worden doorgehakt en ook de Ha-
venlaan-saga speelt een rol. 

Eén van de trajecten die sowieso als zeer gunstig werd 
geëvalueerd, loopt namelijk een stuk langs diezelfde 
laan. Om wat verderop – al dan niet via T&T – ook de 
toekomstige bewoners van het Tivoli-project (zie ver-
derop) en de scholen (bestaande en nog te bouwen) 
van efficiënt openbaar vervoer te voorzien. De geplan-
de heraanleg van de Havenlaan was/is daar niet op 
voorzien. Het zou zelfs onmogelijk geweest zijn. Waar-
door duurdere alternatieven moeten worden bekeken. 
Eerlijk is eerlijk : we vonden ook iemand die zegt dat 
het desnoods wél kan, zo’n tramlijn nadien nog toe-
voegen. Wij onthouden : veel gedoe en nog een reden 
waarom het goed is dat de plannen even stil liggen. 

Deze winter moet de studie klaar zijn en wordt de 
synthese hopelijk publiek gemaakt ! 

T & Trammerdetram

Het gebrek aan masterplan hield de Haven niet tegen het bestaande moeras al te egaliseren. Kwestie 
van het alvast tijdelijk verhuurbaar te maken. © BRAL
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je er desnoods een lift in kwijt kan en 
dat je de begroeiing op de taluds onge-
moeid laat. En de parkwachters kunnen 
er al eens beschut een tas koffie gaan 
drinken. 

Als de onderhandelingen met de eige-
naar vlot lopen – ze zijn al een jaar aan 
het onderhandelen, tijd om te landen 
dus ! – kan er al in het voorjaar van 2012 
begonnen worden aan de eerste fase ! 
Ook de onderhandelingen met de NMBS 
zijn volop bezig. Die zijn nodig om van 
de oude spoorwegbedding een groene 
link te maken die T&T verbindt met het 
Bockstaelplein. En met park L28. 

 II. SmaLLer park door 6B ?

Wanneer je de kaart van het geplande 
park ziet, valt meteen op dat dat park 
richting Havenlaan – spijtig genoeg – 
behoorlijk versmalt. We zijn hier dan 
ook op de 6B (zie kaart p. 3) en ook daar 

heeft de eigenaar plannen. De 6B is een 
stukje T&T dat juridisch gezien uit zijn 
context werd gewrikt en min of meer 
apart van de rest kan gepland worden. 
Ondanks de pogingen tot globale plan-
ning via een richtschema1 en een bij-
zonder bestemmingsplan (BBP/PPAS) in 
aanmaak. 

Hoe dan ook : in 2009 zagen we vrij ver-
ontrustende plannen voor deze zone 
(voor wie het wilt weten : dat was in het 
kader van het openbaar onderzoek van 
het lastenboek voor een milieueffecten-
studie). Niet dat we iets hebben tegen 
het ambitieuze passieve kantoorge-
bouw voor Leefmilieu Brussel ; wel za-
gen we dé toegangspoort tot een nieuw 
groot park verworden tot een ingang 
van... ondergrondse parkeergarages. 

kantoorgebouw BIm

Ondertussen werd in juni 2011 de ef-
fectenstudie afgesloten en zou een en 
ander grondig zijn bijgeschaafd. De ver-
gunningsaanvraag zou nog deze herfst 
in openbaar onderzoek gaan. En dat is 
waarschijnlijk het geval wanneer je dit 
leest. De eigenaars hopen op een ver-
gunning (dus voor de herinrichting van 
de 6B y compris het BIM-gebouw) begin 
2012 en afgeronde werken begin 2014.

III. No BILC ! Wat Nu ?

Het wordt al eens vergeten, maar een 
behoorlijk stuk T&T is in handen van de 
Haven van Brussel. Sinds enkele snood-
aards de plannen voor het geplande 
distributiecentrum BILC saboteerden, 
wist de Haven even niet goed wat te 
doen met dit zeer strategisch gelegen 
terrein. En vandaag weten ze het nóg 

Thurn & Taxis opnieuw uit de startblokken dossier Thurn & Taxis

We vreesden dat het BIM-

kantoorgebouw er ging voor 

zorgen dat de toegangspoort 

tot het grote T&T-park 

de ingang van een... 

ondergrondse parkeergarage 

zou worden.

Het beschermde Byrhh ligt naast ‘Tivoli’ en aan één van de toekomstige toe-
gangspoorten van T&T. Het OCMW van de Stad Brussel wil het gebouw trans-

formeren tot een centrum voor semi-industriële economische activiteiten en een kinderdag-
verblijf voor de wijkbewoners en de werknemers van de bedrijven. Ook het OCMW wil klaar 
zijn in 2014. Wij zijn alvast nieuwsgierig welke semi-industriële activiteiten ze juist voor ons 
in petto hebben.  !

Byrhh

Voor de volledigheid vermelden we nog 
eens de 252 woningen die Atenor plant 
in haar UP-project, een Havenhuis, de 
reconversie van de oude scheepvaart-
school (nvdr : Bulex) ...

UP-site en  
Havenhuis

Het startpunt van park L28 én de geplande 
reeks parken. © Etienne Courtois
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niet echt goed. Het is wel geweten dat 
ze het huidige enigszins verouderde 
distributiecentrum (TIR) – naast de site 
van het BILC – willen moderniseren én 
uitbreiden. Die plannen brachten de ge-
plande (en noodzakelijke !) verbinding 
tussen de Maritiemwijk in Molenbeek 
en de Maria-Christinawijk in Laken be-
hoorlijk in gevaar. Gevaar geweken ech-
ter. Het richtschema bleek geen vod te 
zijn, de regering voerde de druk op en 
de Haven sloeg aan het hertekenen.

De uitbreiding van het TIR beslaat 
echter maar een klein deel van het 
terrein. Het grootste stuk willen ze 
in de toekomst samen ontwikke-
len met de GOMB. Want je weet : de 
GOMB bouwt niet alleen middenklas-

sewoningen maar beheert ook menig 
industrie terrein.

Een masterplan is er nog niet. Hopelijk 
wil men niet één moloch creëren maar 
wel verschillende kleinere bedrijven. 
Dat zou het project economisch minder 

kwetsbaar maken en zeker veel makke-
lijker te integreren. Wie weet is er nog 

plaats om tussen die bedrijven door een 
aftakking van het park te voorzien. De 
Havens van Antwerpen en Gent doen 
het, waarom die van Brussel niet ?

Er wordt momenteel hard gepland ach-
ter de schermen. We weten enkel dat 

er nog dit jaar een mobiliteitsstudie 
wordt afgewerkt en dat ze in het eerste 

Thurn & Taxis opnieuw uit de startblokkendossier Thurn & Taxis

Havenlaa   n : herstel NU de trottoirs
Op de Tivoli-site, vlak naast T&T, plant de GOMB 
een volledig nieuwe wijk met meer dan 500 wo-
ningen en een bedrijvencentrum voor bedrijven 
in de ecologische sector. Zoiets plan en bouw je 
niet op één dag, maar ’t gaat vooruit. De eerste 
plannen dateren van 2008 en de werken zouden 

al starten in 2013. Om af te ronden in 2014. Hier-
mee zou Tivoli wel eens de eerste prijs kunnen 
wegkapen in de race van de in de steigers staan-
de projecten op en rond T&T.

Sinds het eerste plan werd alvast de publieke 
ruimte herbekeken, zodat het project zich meer 
opent naar de omliggende wijk. Om de al dan niet 
psychologische grens tussen de nieuwe en de be-
staande wijk nog meer te verkleinen, pleiten wij 
hier ook voor een minimum van 20 % sociale wo-
ningen (zie artikel p. 8-11). Onherkenbaar tussen 
de middenklassewoningen. 

De GOMB is van plan participatiedeskundigen 
aan te stellen om hen te begeleiden bij de verdere 
uittekening van het project.

Tivoli & co 

Schots langharig tuig als tijdelijke beheerders 
van de BILC-site? 

© Carine Pâques

Een masterplan voor het ex-BILC-terrein is er nog niet. 

Hopelijk wil de Haven niet één moloch creëren maar wel 

verschillende kleinere bedrijven, met een aftakking van het 

T&T-park die erdoor meandert.
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semester van 2012 hun dossier willen 
rond hebben. Het is allemaal een beetje 
geheimzinnig en wij hopen vooral op 
wat meer transparantie. Kwestie van 
BILC-scenario bis te vermijden. 

Wat we in eerste instantie zeker willen 
vermijden, is het snel-snel ten gelde 
maken van de terreinen zonder te we-
ten waar naar toe. Dit gaat regelrecht in 
tegen het idee van het evolutieve park 
waarbij de nog niet bebouwde delen 
een essentiële rol spelen. Én het zou 
een (zeer) interessant stuk natuur ver-
nietigen nog voor men weet of die na-
tuur al dan niet gedeeltelijk te integre-
ren is in de nieuwe plannen. 

Driewerf helaas, te laat ! Bij het ter per-
se gaan, bleken de egaliseringswerken 
volop aan de gang. De haven wil zijn 
terrein snel ten gelde maken en vreest 
dat de onderhandelingen over de uit-
eindelijke bestemming nog wel 4 à 5 
jaar kunnen duren. Langer dan de rege-
ringsonderhandelingen !

Steyn Van Assche

FR   Les choses bougent à T&T 
cet automne

Malgré la délivrance d’un permis en 
2010, et mis à part les événements de 
l’avenue du Port, il ne s’est pas passé 

Thurn & Taxis opnieuw uit de startblokken dossier Thurn & Taxis

Nu de Havenlaansaga achter ons ligt, vragen 
fietsverenigingen, actiecomités, BRAL, IEB, 
ARAU en tutti quanti dat het Gewest snel de 
verhoogde bermen herstelt opdat ze bruik-
baar zouden zijn voor fietsers en voetgangers.

Wij vragen om op zeer korte termijn een 
tijdelijk fiets- en voetpad aan te leggen op 
beide verhoogde bermen. Niet ideaal, maar: 
hier is geen vergunning voor nodig. Het gaat 
namelijk niet om een nieuwe aanleg maar 
om een snel uitvoerbaar en goedkoop her-
stel. Deze fiets/voetpaden kunnen op enkele 
maanden gerealiseerd worden.

Tegelijkertijd nodigen wij de Brusselse rege-
ring uit om in overleg een evenwichtige en 
definitieve heraanleg uit te werken.

Havenlaa   n : herstel NU de trottoirs

Een typisch Brussels ‘valleipark’ dat wel eens mo-
dern broertje kan krijgen op T&T. © Wim Didelez

grand chose à T&T depuis un bon mo-
ment. Les choses vont toutefois s’accé-
lérer cet automne, avec l’approbation 
d’un projet global pour une succession 
de parcs dans et autour de T&T, une 
demande de permis pour le ‘6B’ (qui 
comprend le nouveau bâtiment de 
bureaux de Bruxelles Environnement), 
un nouveau quartier proche de T&T 

(Tivoli), un centre d’activités semi in-
dustrielles encore plus proche (Byrrh). 
Les principaux points d’interrogation 
sont les suivants : quid du tracé de la 
ligne de tram et quels sont les projets 
du Port sur le site initialement destiné 
au BILC ?

 © BIM
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GPDO > Een echt toekomstplan ?

De kans die Bral kreeg om betrokken te 
worden bij de opmaak van het GPDO, 
het nieuwe GewOP en de moeder van 
alle Brusselse plannen, lieten we niet 
liggen. Van april tot oktober 2011 na-
men we actief deel aan de “prospectieve 
ateliers” voor de opmaak van het GPDO. 
Hier wil de regering alle stakeholders 
samenbrengen om een gezamenlijke 
visie op de Brusselse Metropolitane Re-
gio anno 2040 tot stand te brengen. 

Het stadsbeleid in Brussel kun je na-
melijk vergelijken met een spelletje 
touwtrekken tussen verschillende acto-
ren : politiek, privé-investeerders, han-
delaars, vakbonden, werkgevers, mi-
lieuverenigingen, bewoners… Elk heeft 
zijn eigen visie en belangen en heeft 
ook zijn eigen kanalen en middelen 
om deze te verdedigen en uit te voeren. 
Bral is een van deze actoren en stuurde 
drie stafmedewerkers naar elfendertig 
ateliers.

Vandaag, op het einde van die ateliers, 
zien we verschillende van onze stand-
punten terug in de teksten. Verrassend 
veel mensen uit verschillende hoeken 
blijken onze visie op een autoluwe, 
groene, sociale, afvalloze, energiearme 
stad te delen. Het lijkt er op dat de 

meeste mensen het er over eens zijn 
waar het met deze stad naartoe moet 
op lange termijn. En dat is een heel be-
moedigende vaststelling. Zou Brussel 
klaar zijn voor een nieuwe – duurzame 
– koers ? Of waren de tegengestelde vi-
sies die er op het veld zijn niet genoeg 
vertegenwoordigd in de ateliers, door 
de gekozen methodologie, of doordat 

onze “tegenstanders” andere lobby-
kanalen verkiezen ? Waren de ateliers 
alleen maar bezigheidstherapie en 
zullen uiteindelijk andere stemmen 
doorwegen ? 

In onderstaande tekst gaan we dieper 
in op enkele punten waar in de ateliers 
een (zo goed als) duidelijke consensus 

Verrassend veel instituties in 

Brussel blijken onze visie op de 

toekomst van Brussel te delen. In 

de voorbereidende ateliers voor 

het gewestelijk plan duurzame 

ontwikkeling (GPDO) komt een 

Brussel naar voor dat volstrekt au-

toluw, groen, duurzaam en sociaal 

is. Over veel van die punten bestaat 

blijkbaar een brede consensus. Dit 

is zeker hoopgevend, maar… is 

deze consensus voldoende ? Wordt 

dit toekomstbeeld ook vertaald in 

een duidelijk beleid ? Bral heeft 

nog serieuze twijfels.

Het toekomstplan voor Brussel… keerpunt of bus iness as usual ? 

Peakoil doet dromen
De wereld beleeft haar petroleumpiek. Iedereen beseft dat de aardoliereserves eindig zijn en 
dat we morgen waarschijnlijk minder olie zullen oppompen dan vandaag. Maar onze maatschap-
pij is nog steeds volledig afhankelijk van deze grondstof : plastiek, verwarming, industrie, auto’s... 
Het besef groeit dat we dringend onze afhankelijkheid van petroleum moeten verminderen. De 
recepten zijn gekend, maar de weg ernaartoe lijkt nog steeds moeilijk. 
In de GPDO-ateliers stelden we vast dat dit onvermijdbaar toekomstbeeld mensen doet dro-
men van een Brusselse ecopolis met weinig auto’s en veel fietsers, met een 100 % duurzame 
kringloopeconomie, een stad die energiezuinig en groen is.

BRAL kreeg en greep de kans om betrokken te worden bij de opmaak van het GPDO, het nieuwe 
gewestelijk ontwikkelingsplan en moeder van alle Brusselse plannen. Al zijn we ons wel bewust van 

het risico dat het GPDO wordt ondergesneeuwd door andere beleidsplannen.
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over bestaat. Op het einde geven we ook 
onze visie op de methodologie.

Brussel autovrij

De deelnemers aan de ateliers vinden 
dat de plaats van de auto drastisch 
moet verminderen, waardoor er veel 
ruimte vrijkomt om Brussel radicaal te 
vergroenen. 70 % van de stad moet wa-
terdoorlatend zijn. Iedereen moet een 

groene ruimte vinden op maximum 
300 meter van z’n deur. Gewestelijk Be-
stemmingsplan en Stedenbouwkundi-
ge Verordening moeten die vergroening 
garanderen.

En minder auto’s op straat zorgt ineens 
ook voor een betere doorstroming van 
het bovengronds openbaar vervoer en 
meer plaats voor fietsers. De gewenste 
“modal split” wordt ook becijferd : 50 % 
van de verplaatsingen met openbaar 
vervoer, 40 % te voet of met de fiets en 
10 % met gemotoriseerd privé-vervoer. 

Dit zou Brussel wel degelijk ingrijpend 
veranderen, maar hoe geraken we 
daar ? Mobiliteit beïnvloeden is altijd 
een wortel–stok-verhaal waarin een 
eenduidig plan uitgevoerd moet wor-
den via stimulansen en straffen. De 
stokken zijn : stadstol, slimme kilome-
terheffing, zones 30 én 20 in heel het 
gewest, autovrije Vijfhoek, minder par-
keerplaatsen… De wortels zijn : perfor-
mant openbaar vervoer, mooie aantrek-
kelijke fietspaden, autodelen. Concreter 
dan dit wordt het echter niet. Zijn deze 
maatregelen voldoende om ons naar 
het gedeelde droombeeld van een auto-
luwe stad te leiden ? Zijn ze haalbaar ? 
En hoe voeren we ze uit ? Ambitieuze 
maatregelen op korte termijn formule-

ren is iets wat de meesten echter schrik 
aanjaagt.

De centrale vraag is dus : hoe gaan we 
tegelijkertijd de stad leefbaar houden 
én die bevolkingsgroei opvangen ? De 
deelnemers aan de ateliers zijn una-
niem akkoord over de nood aan een 
hogere gemiddelde dichtheid (meer 
woningen op dezelfde oppervlakte 
dus) in het Brussels Gewest, maar niet 

willekeurig, altijd en overal. Sommige 
buurten lijden vandaag al onder een te 
grote bevolkings- of bebouwingsdicht-
heid, door te weinig groen, te weinig 
speelruimte, te kleine leefruimtes voor 
te grote families... De verdichting moet 
afhankelijk zijn van verschillende crite-

GPDO Een echt toekomstplan ?Het toekomstplan voor Brussel… keerpunt of business as usual ? 

Het toekomstplan voor Brussel… keerpunt of bus iness as usual ? 

Bevolkingsgroei :  
de vaststellingen

Bovenop de peakoil leggen de demogra-
fische voorspellingen een bijkomende 
druk op de toekomst van Brussel. De prog-
noses vertellen ons dat Brussel tegen 2020 
1,2 miljoen inwoners zal tellen, een stijging 
van 130.000 inwoners ten opzichte van 
2010. Het gaat hier hoofdzakelijk over het 
natuurlijk saldo (verschil tussen geboorte- 
en sterftecijfer) door een hogere nataliteit 
bij de migrantenbevolking en over een groei 
van de buitenlandse migraties. Met als ef-
fect een vergroting van de culturele di-
versiteit van de bevolking en van de soci-
aaleconomisch zwakkere bevolkingsgroep. 
Terzelfder tijd blijft ook de stadsvlucht 
van hoofdzakelijk de middenklasse 
bestaan. Deze aangekondigde evoluties 
leggen een druk op de woningmarkt, onder-
wijs, tewerkstelling, maar ook op de fiscale 
inkomsten en algemeen op de leefbaarheid 
van Brussel.

De vraag van één miljoen blijft : zullen de stemmen van de afwezigen alsnog doorwegen in de 
besluitvorming en waren de ateliers voor de opmaak van het GPDO dus niet meer dan een 

bezigheidstherapie ? © geheugenvannederland.nl

Het kabinet van de minister-president is zeer terughoudend 

over het breed ondersteund voorstel dat de overheid privé-

investeerders moet opleggen om bij woningbouw 20 % van de 

totale oppervlakte te ontwikkelen als sociale woningen.
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GPDO Een echt toekomstplan ? Het toekomstplan voor Brussel… keerpunt of business as usual ? 

ria : bereikbaarheid door openbaar ver-
voer, beschikbaarheid van groen, van 
publieke ruimte, en bereikbaarheid van 
publieke functies zoals scholen, crè-
ches, gezondheidsvoorzieningen, win-
kels. 

Tegelijkertijd moeten we inventief en 
zuinig omspringen met onze beschik-

bare ruimte, zowel bebouwde als on-
bebouwde : binnenhuizenblokken of 
daken gebruiken als publieke groene 
ruimten, tijdelijk gebruik van onbe-
bouwde terreinen stimuleren, leeg-
stand wegwerken…

maitrise foncière

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de 
verhoogde druk op de Brusselse gron-
den niet uitdraait op een ongecontro-

leerde speculatie ? De meest directe 
manier is uiteraard zoveel mogelijk 
gronden in publieke handen te hebben 
en te houden. Hier zijn we in Brussel 
echter ver vanaf. Verschillende grond-
reserves – zoals Thurn & Taxis of het 
RAC – zijn al lang verkocht en in andere 
gevallen treedt de overheid zelf op als 
speculant om zo veel mogelijk winst uit 

zijn investeringen te halen. De Zuidwijk 
is hier ongetwijfeld het mooiste (…) 
voorbeeld van. 

Er zijn echter ook indirecte manieren 
om een grondbeleid te voeren. Hier 
gaat het dan eerder over een maîtrise du 
programme die door de overheid moet 
afgedwongen worden. Een van de cen-
trale vragen van de deelnemers aan 
de ateliers is dat de overheid privé-in-
vesteerders oplegt om bij woningbouw 

20 % van de totale oppervlakte te ont-
wikkelen als sociale woningen. Maar 
het bleek duidelijk uit de ateliers dat 
het kabinet Picqué hiervoor zeer terug-
houdend is. Voor de deelnemers is dit 
nochtans een zeer belangrijke hefboom 
om de doelstelling van 20 % sociale wo-
ningen in het hele gewest te halen én 
om de speculatie op de woningmarkt te 
verminderen. 

Ook over andere maatregelen om de 
woningmarkt te controleren was tij-
dens de ateliers een consensus : huur-
prijscontrole, een mechanisme om 
voorkooprecht efficiënter te maken, in 
publiek beheer nemen van leegstaande 
gebouwen en terreinen, om er maar en-
kele te noemen.

middenklasse of niet ?

Brussel moet verdichten en op som-
mige plaatsen vergroenen, maar over 
welk type huisvesting hebben we het ? 
De discussie over het doelpubliek voor 
de woningbouw werd op verschillende 
momenten doorheen de prospectieve 
ateliers gevoerd. Het is ons aanvoelen 
dat tijdens de ateliers vooral de verte-
genwoordigers van het kabinet Picqué 
de voorvechters van middenklassewo-
ningen waren. Middenklassewoningen 
lijken voor hen het middel tegen de du-
alisering en verarming te zijn. 

Maar middenklassewoningen zijn maar 
druppels op de hete plaat van de huis-
vestingscrisis. De grote uitdaging voor 
de overheid ligt eerst en vooral in het 
creëren van woningen van het sociale 
type. De consensus in de ateliers ging 
dan ook uit naar het opleggen van een 
quotum van 20 % sociale huisvesting 

Het GPDO (Gewestelijk Plan voor Duur-
zame Ontwikkeling) was vroeger gewoon het 
GewOP (Gewestelijk Ontwikkelingsplan). Het 
woordje “duurzaam” moest er ergens ingepast 
worden. Het D-GewOP eigenlijk, maar GPDO 
bekte lekkerder, aldus werd geoordeeld.
En français, c’est plus simple : GewOP = PRD 
(Plan Régional de Développement). Avec le D 
de Durable, ça fait PRDD.

In de GPDO-ateliers stelden we vast dat het onvermijdelijke toekomstbeeld van een wereld zonder 
olie mensen doet dromen van een Brusselse ecopolis met weinig auto’s en veel fietsers, met een 

100 % duurzame economie, een stad die energiezuinig en groen is. © Flickr

Middenklassewoningen bouwen zijn maar druppels op de 

hete plaat van de huisvestingscrisis. De grote uitdaging voor 

de overheid ligt eerst en vooral in het creëren van woningen 

van het sociale type.
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voor het hele grondgebied. Anderzijds 
is het nog altijd niet duidelijk hoe dit 
in de praktijk kan afgedwongen worden 
en of dit quotum op de schaal van de 
gemeenten of het gewest dient toege-
past.

en nu ? Business as usual ? 

Maar een ambitieuze consensus hing 
niet op elk atelier in de lucht. De te-
genstellingen over de internationale 
roeping (en ontwikkeling) van Brussel 
waren bijvoorbeeld veel groter. Ook de 
kwaliteit van de resultaten kon sterk 
variëren van thema tot thema, door het 
samenspel van aanwezige deelnemers, 
door de gekozen methodologie of door 
het gebrek aan werkmateriaal. 

Van bij het begin had BRAL verschil-
lende opmerkingen bij de gekozen 
methode en de manier waarop de ate-
liers passen of niet passen in het plan-
ningsproces van het GPDO. Die kritiek 
is alleen maar gegroeid, waardoor we 
vandaag, bij het einde van de ateliers, 
vrezen dat dit participatief proces uit-
sluitend zal dienen als legitimering van 
het beleid en niet voor de echte inhou-
delijke input. Business as usual dus. 

Hoe ambitieus of niet de resultaten van 
de ateliers ook zijn, we weten dat het 
slechts één element is waarop de rege-
ring zich zal baseren voor de opmaak 
van het uiteindelijke plan. Want laat 
dit duidelijk zijn, niet alle actoren wa-
ren aanwezig op de ateliers, sommige 
thema’s worden uitgediept in aparte 
studies en uiteindelijk is het de rege-
ring die de pen vasthoudt en de teksten 
en principes ook ruimtelijk zal vertalen. 

In elk geval zullen wij de positieve re-
sultaten van de ateliers bewaken bij het 
openbaar onderzoek (binnen ander-
half jaar !). En we zullen er de komende 
maanden ook op verder bouwen om 

de inhoud die wij verwachten van het 
GPDO zo concreet en onderbouwd mo-
gelijk te maken. We nodigen iedereen 
uit om dit samen met ons te doen. 

An Descheemaeker

 

 FR   PRDD : un véritable plan 
d’avenir pour Bruxelles 

ou continuons-nous à patauger ?
Nombreuses sont les institutions bruxel-
loises qui, étonnamment, semblent 
partager notre vision sur l’avenir de 
Bruxelles. Les ateliers préparatoires au 
Plan régional de développement durable 
(PRDD) ont plébiscité une ville verte, so-
ciale et durable, où la circulation auto-
mobile est restreinte. La plupart de ces 

aspects semblent faire l’objet d’un large 
consensus. Même si c’est encourageant, 
nous émettons malgré tout de sérieu-
ses réserves quant au processus et aux 
résultats. Ce consensus suffira-t-il pour 
garantir un développement durable vé-
ritablement ambitieux ? Qui plus est, 
cette vision du futur se traduira-t-elle 
dans une politique claire, avec des prio-
rités d’action précises ? 

De kritiek van Bral op de procedure voor 
de opmaak van het GPDO kan je lezen 
op onze website (bij > Persberichten).  
Veel, maar niet alle, publieke documen-
ten die verband houden met het nieuwe 
GPDO vind je op www.brusselplus10.be 

GPDO Een echt toekomstplan ?Het toekomstplan voor Brussel… keerpunt of business as usual ? 

Zijn alle voorgestelde maatregelen voldoende om ons naar het gedeelde droombeeld van een 

autoluwe stad te leiden ? Zijn ze haalbaar ? En hoe voeren we ze uit ? Ambitieuze maatregelen 

op korte termijn formuleren is iets wat de meesten echter schrik aanjaagt.

Het GPDO wordt een 
stadsproject, een geheel 
van actieprioriteiten voor 
het Brussels Gewest tegen 
2020 en 2040. De grenzen 
in stippellijn tonen aan dat de 
ontwikkeling van het Brussels 
gewest in verband staat met 
haar omgeving. Alleen slagen 
de stakeholders er vandaag 
onvoldoende in om buiten de 
huidige grenzen en op lange 
termijn na te denken. 
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interview > Natuurpunt 

Binnen Natuurpunt is er een groep 
enthousiaste vrijwilligers actief, 
die zich inzet voor de bescherming 
van de vleermuizen in het Brussels 
Gewest. Ze werken daarvoor zeer 
nauw samen met hun Franstalige 
collega’s van Natagora. Vrijwilliger 
Alex over zijn nachtelijke escapa-
des, zijn internationale carrière en 
over het nut van Brusselse vleer-
muizen.

2011 is het Europees jaar van de 
vleermuis en 2012 wordt het dier-
tje ook internationaal gefêteerd. 

Waarom zijn vleermuizen eigenlijk 
zo belangrijk ?

Wel, de wereld zou er helemaal an-
ders uitzien zonder vleermuizen. Wist 
je bijvoorbeeld dat op één nacht één 
vleermuis tussen de 2.000 à 3.000 
prooien kan verorberen ? Wereldwijd 
bestaan er bijna zo’n 1.200 verschil-
lende soorten, die aanwezig zijn in zo-
wat alle biotopen ter wereld, met uit-
zondering van de polen. Het grootste 
deel van die soorten jagen op insec-
ten en spinnen. Vleermuizen zijn zéér 
nuttige beesten.

Een recente, negatieve ontwikkeling 
in VS toont waarom. Op dit moment 
raast er in de VS een dodelijke schim-
melziekte onder de vleermuizen. Ze 
sterven er met tienduizenden. Een stu-
die over de financiële impact van dit 
verlies op onze maatschappij laat zien 
dat de kosten er nu al in de miljarden 
lopen. Dit is niet zo verwonderlijk aan-
gezien vleermuizen al duizenden jaren 
aan een stuk insectenplagen op land-
bouwgewassen tegenhouden. Zulke 
plagen tegenhouden kost enorm veel : 
gebruik van insecticiden, verminderde 
productie aan landbouwgewassen... 
Ook bij ons in Europa zijn het alle-
maal insecteneters en is het dus niet 
zo verwonderlijk dat alle vleermuizen 
alsook hun verblijfplaatsen wettelijk 
beschermd zijn.

Wat is er zo belangrijk en/of typisch 
aan ‘Brusselse’ vleermuizen ? Of 
aan vleermuizen in de stad in het 
algemeen ?

In eerste instantie zou men denken 
dat een grootstad als Brussel weinig 
aan natuur of biodiversiteit te bieden 
heeft, maar niets is minder waar. Zo 
is Brussel destijds in staat geweest 
om een Europees LIFE-project binnen 
te halen rond de bescherming van 
de vleermuizen, waarschijnlijk het 
enige LIFE-project in Brussel ooit. Er 
werden overwinteringsplaatsen voor 
vleermuizen ingericht of beschermd, 
vleermuiskasten werden aangebracht, 
vijvers werden op een natuurlijke ma-
nier ingericht … dit moest allemaal 
helpen om vleermuizen in Brussel be-
ter te beschermen. Leefmilieu Brussel 
(BIM) coördineerde dat allemaal. 

Elke regio is trouwens verplicht om 
de toestand van hun vleermuispopu-
laties aan Europa te rapporteren. Het 
Brussels Gewest neemt deze taak zeer 
ernstig op. In samenwerking met de 
vrijwilligers van Natuurpunt en Nata-
gora wordt de evolutie van de vleer-
muizen rigoureus opgevolgd en met 
name in de Natura 2000-gebieden. Dit 
zijn unieke natuurgebieden die prio-

Met het Europees jaar van de Vleermuis beleefden liefhebbers van het 

enige vliegend zoogdier in onze contreien al een topjaar in 2011. Maar 

2012 wordt nog beter. Dan vuurt Hollywoodregisseur Christopher No-

lan niet alleen zijn nieuwe Batman-film op de mensheid af, maar de 

UNESCO roept 2012 ook nog eens uit tot het Internationaal ( !) jaar van 

de Vleermuis. En Natuurpunt doet er nog een schepje bovenop. In deze 

Alert doen ze hun revolutionaire techniek uit de doeken waarmee ze 

vleermuizen in Brussel zijn gaan spotten. 

Natuurpunt gooit hoge ogen met “fietsende” Bat  detector

Dit project is een mooi voorbeeld van hoe vrijwilligers en overheid kunnen samenwerken.  
In Brussel is er hierdoor een hechte groep van vrijwilligers ontstaan die jaarlijks samenkomt  

om de ervaringen van hun nachtelijke escapades uit te wisselen. © Natuurpunt
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ritair dienen beschermd te worden in 
Europa. En ja, zelfs Brussel kent nog 
enkele van dergelijke natuurpareltjes.

Jullie hebben baanbrekend onder-
zoek gedaan naar de Brusselse 
vleermuizenpopulatie. Toch was jul-
lie idee simpel. Leg eens uit.

In opdracht van en in nauwe samen-
werking met het BIM werden een der-
tigtal natuurgebieden geselecteerd. 
Jaarlijks worden tien van die gebieden 
drie keer per jaar onderzocht op de 
aanwezigheid van vleermuizen, via 
het aflopen van routes met bat-detec-
toren. Dat zijn toestelletjes die de on-
hoorbare hoge tonen – de ultrasonen 
van vleermuizen ontvangen en om-
zetten in een hoorbaar geluid voor 
ons. Op basis van de frequentie kun-
nen we vrij precies weten om welke 
soort het gaat. In sommige gevallen is 
dat niet zo eenvoudig, maar dan wor-
den de geluiden opgenomen en later 
geanalyseerd op de computer.

Een ander onderzoek liet ons toe om 
deze toestelletjes op een fiets en wa-
gen aan te brengen en aan een vaste 
snelheid (15 km/u voor de fietsers en 
30 km/u voor de wagens) rond te rij-
den doorheen Brussel, terwijl de ge-
luiden van voorbijvliegende vleermui-
zen automatisch opgenomen werden. 
Ook hier werd achteraf alles geanaly-
seerd via geluidsprogramma’s.

Jullie zijn jullie werkwijze ook in het 
buitenland gaan uitleggen ?

Inderdaad, onze ervaring omtrent het 
monitoren met voertuigen kreeg nog-
al wat bijval. De methode is ontwik-
keld in het Verenigd Koninkrijk maar 
werd nooit getest in een grootstad ; 
enkel op het platteland. Het waren 
dan ook de Engelsen die het voortouw 
namen om in Roemenië een interna-
tionale studiedag omtrent het auto-
matisch monitoren van vleermuizen 
te organiseren. Onze werkgroep was 
er om onze Brusselse ervaringen te 
gaan toelichten. Het waren vooral de 

Amerikanen die veel interesse had-
den in onze manier van werken. Ze 
dachten eraan om dit toe te passen in 
steden als New York en Washington. 
En binnenkort wordt het project ook 
toegelicht op een studiedag in Neder-
land.

Wat waren de belangrijkste resulta-
ten van dat onderzoek ?

Eén van de belangrijkste conclusies 
was net dat het monitoren van vleer-
muizen in een grootstad best niet met 
de wagen kan gebeuren, maar beter te 
voet of met de fiets. Dat is direct ook 
een veel milieubewustere techniek : 
minder CO2-uitstoot, minder voertui-
gen op de weg… De technologie mag 
ons dan wel helpen om die nachtelijke 
diertjes te bestuderen, de impact er-
van op ons leefmilieu moet minimaal 
blijven. En bovendien kunnen we op 
die manier verhinderen dat parken en 
bossen ’s avonds rustig blijven.

Gaan jullie dit onderzoek herhalen of 
wat is de volgende stap ?

Momenteel onderzoeken we jaarlijks 
de vleermuispopulaties in een aan-
tal park- en bosgebieden en onze col-
lega’s van Natagora onderzoeken de 
verschillende vijvers van Brussel. Dit 
alles wordt jaarlijks afgesproken met 
vertegenwoordigers van het BIM, die 
ons de gebieden voorstellen die zij on-
derzocht willen zien.

Ook zin om ’s nachts met de Batdetec-
tor achter op uw fiets door Brusselse 
parken of bossen te crossen ? Natuur-
punt en Natagora zijn altijd op zoek 
naar vrijwilligers om deze mysteri-
euze diertjes in Brussel in kaart te 
brengen. Neem gerust contact op met 
Linde Galle (lindegalle@hotmail.com) 
of met Alex Lefevre (vleermuizenalex 
@yahoo.com).

Natuurpunt gooit hoge ogen met “fietsende” Batdetector Interview Natuurpunt 

Natuurpunt gooit hoge ogen met “fietsende” Bat  detector

‘De Amerikanen’ hebben veel interesse in de Brusselse 
‘  batdetector on bike’. Ze denken eraan om deze werkwijze nu toe 
te passen in steden als New York en Washington. © Natuurpunt
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Bij Ons is een klein rotsje in de branding 
in een verdoken wereld van vluchten, 
straatleven, armoede, sociale uitslui-
ting, het ontnemen van basisrechten... 
Een dakloze wordt gestraft omdat hij/
zij het niet meer aan kan. En juist dit 
verhaal over afgewezen worden, wordt 
niet gehoord. Een verhaal over angst, 
armoede en zoeken. Een verhaal over 
wakker worden op straat en deel te 
kunnen nemen aan het leven dat zich 
in die straat afspeelt. Een verhaal over 
identiteitscontrole, over afgerekend 
worden op hoe je gekleed bent en hoe 
goed je gewassen bent, of op de docu-
menten die je kan voorleggen. En ook 
over de angst van Jan met de pet voor 
wat hij niet weet of kent.

Ik zie de temperatuur zakken, en de 
natte dagen snel korter worden. De 
rijen aan de telefooncellen in de sta-
tions van Brussel worden langer. Het 

gratis nummer van de nachtopvang 
is keer op keer bezet, maar toch maar 
blijven proberen, in de hoop die niet 
op straat te moeten doorbrengen. En 

overdag beginnen inloopcentra als Bij 
Ons alweer stilaan propvol te gera-
ken met mensen die honger hebben, 
zich willen wassen of gewoon even op 
hun gemak willen zitten om hun ziel 
te warmen aan een kop koffie. Jaar 
na jaar zien we het aantal bezoekers 

stijgen. Hetzelfde geldt voor andere 
inloopcentra en de onthaaltehuizen. 
Ze zijn voortdurend volzet, terwijl de 
aanvragen blijven stijgen. Ook voor de 
mensen die er werken is die druk een 
tijdbom. 

een bevrijd mens ? 
Als dakloze kan je kiezen om je energie 
te steken in het zoeken en volhouden 
van een begeleidingstraject, in de hoop 
ooit weer een normaal leven te kunnen 
leiden. Die keuze impliceert echter ook 
dat je bereid moet zijn de kwetsuren en 
schulden – zowel financieel als relatio-
neel – in de ogen te kijken en af te beta-
len. Met het risico dat dit verleden een 
stempel drukt op elke stap die je zet in 
je toekomstige leven. 

Wil je dit verleden niet blijven meedra-
gen en afbetalen, dan moet je kiezen 
om gewoon te leven, te overleven, zon-
der vooruit te kijken, op straat, van dag 

tot dag. Met als grootste zekerheid dat 
je morgen niet weer alles kwijt zal zijn. 
Een bevrijd mens ? Bevrijd in een wereld 
waarin je amper kan bestaan ? Een we-
reld waar je geen toegang toe hebt, om-
dat je niet aan die en die voorwaarde 
voldoet ?

Een bevrijdingsvuur die naam waardig is het vuur dat alle repressie in 

één vlam vernietigt. Zo'n vuur brandt er in ons. We zouden het zo uit 

onze vingertoppen willen schudden, om met een simpele aanraking 

het onrecht de wereld uit te helpen en de mens die gevangen zit in ar-

moede te bevrijden… Zo simpel is het helaas niet. Maar dit vuur houdt 

wel Bij Ons en andere armenverenigingen aan de gang.

Europa stelt zich tot doel om tegen 2020 20 % minder 

armen te tellen. Mooie cijfers, maar bedacht door 

marketingspecialisten ? Onder de behaaglijke schoonheid van 

deze cijfers, blijft de armoede gewoon stijgen ! 

Vuur !
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armoede blijft stijgen
Europa stelt zich tot doel om tegen 2020 
20 % minder armen te tellen. Mooie cij-
fers, maar bedacht door marketingspe-
cialisten ? Onder de behaaglijke schoon-
heid van deze cijfers, blijft de armoede 
gewoon stijgen ! Er wordt een mislei-
dende politiek gevoerd, meer en meer 
mensen hebben geen toegang tot hun 
basisrechten.

Hoe armer je bent, hoe minder rech-
ten je hebt en hoe meer anderen den-
ken dat ze je leven in handen moeten 
nemen. 

Nee, wij willen zèlf oordelen over ons 
leven, zonder angst onze basisrechten 
te verliezen. Alleen zo kunnen wij ons 
een mens voelen, onze eigenwaarde 
behouden en met goede moed bouwen 
aan een gelukkig bestaan.

Geen gezamenlijke oplossing
Laat het duidelijk zijn : daklozen zijn 
mensen die in (extreme !) armoede le-
ven. De preventie van dakloosheid is 
dus een kwestie van efficiënte armoe-
debestrijding. Dat betekent dat je de 
structurele oorzaken van armoede aan-
pakt en de grondrechten van mensen 
garandeert : het recht op een waardig 
inkomen, op gezondheidszorg, op wo-
nen… Als de ruime aandacht voor ar-
moede het voorbije jaar iets heeft ‘op-
geleverd’, dan wel het inzicht dat we op 
dat vlak ook in ons land meer achteruit 
dan vooruit gaan !

Tegelijk is ook een gecoördineerde en 
structurele aanpak nodig om de dak-
loosheid te beëindigen van mensen die 
er reeds in verzeild raakten (en nog iede-
re dag in verzeilen !). Ook daar is de con-
clusie pijnlijk : zelfs al praten de federale 

regering, de gewesten en gemeenschap-
pen er over, al jaren, toch slagen zij er 
niet in om samen te gaan zitten en met 
een doeltreffend en menswaardig win-
terplan naar buiten te komen. 

De winter staat voor de deur. Kon mijn 
spuug maar de brandstof zijn en mijn 
vingertoppen de lucifers, ik legde het 
vuur aan de schenen van de gewesten, 
de diensten, en al diegenen die worden 
betaald worden om te spreken over het 

probleem dakloosheid. Meer en meer 
zien we dat armoede geen te bestrijden 
zaak is van wie in armoede leeft, maar 
de geïnstitutionaliseerde zaak is van 
wie er van leeft…

Beleidsmakers moeten dakloze men-
sen zelf het woord geven en écht naar 
hen luisteren. Wij willen beleidsmakers 
zien die met overtuiging structurele 
maatregelen doorduwen die de wortels 
van de armoede uit onze samenleving 
branden. 

Manuel Chiguero en Jan Verellen 

vzw Bij Ons – Chez Nous   
Kartuizerstraat 60  
1000 Brussel   
bijons_cheznous@base.be  
t + f : 02/513 35 96  
giften : 953-0285605-06

“Kon mijn spuug maar de brandstof zijn en mijn vingertoppen 

de lucifers, ik legde het vuur aan de schenen van de gewesten, 

de diensten, en al diegenen die betaald worden om te spreken 

over het probleem dakloosheid.”

 Het inloopcentrum van Bij Ons/Chez Nous bestaat sinds begin 1998. De vzw biedt 
thuislozenpubliek (daklozen, krakers, mensen met laag inkomen, gehandicapten, mensen zonder 

papieren,...) een ruimte waar onthaal, ontmoeting en solidariteit centraal staan. Eventueel ook nog: 
Bij Ons bestaat uit drie voltijdse medewerkers, een sociaal assistent, een administatieve kracht en 
een verantwoordelijke voor de maaltijden en het onderhoud. Een achttal vrijwilligers versterken het 

team. © Bij Ons / Chez Nous
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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.



Met de slogan ‘8m² 
voor iedereen !’ lan-
ceerde Bral de projec-
toproep voor de Week 
van vervoering 2011. 
De slogan was een op-

roep om projecten in te dienen voor 
een ander gebruik van 8m² ‘parkeer-
plaats’ in de stad. Want ondanks het 
feit dat 4 op de 10 van de gezinnen in 
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
geen auto heeft, wordt een groot deel 

van de openbare ruimte opgeofferd 
aan auto’s. Gezinnen zonder een auto 
hebben evenveel recht om de open-
bare ruimte te gebruiken als mensen 
met een auto, vindt Bral. 

De projecten die werden uitgewerkt 
door de deelnemers toonden stuk 
voor stuk aan dat de openbare ruimte 
op een veel aangenamere manier ge-
bruikt kan worden, wanneer we ze niet 
aan parkeerplaatsen opofferen. De 
deelnemers maakten met hun project 
de stad een stukje leefbaarder. Er wa-
ren fietsenstallingen, kippenkoten, een 

theesalon, zitbanken, een fietsatelier, 
mobiele moestuinen, een bestelwagen 
omgebouwd tot een minibos,... zelfs 
een stuk fietspad !

De projecten lieten de voorbijgangers 
en omwonenden zelden onverschillig, 
en brachten het gesprek op gang. Dat 
was ook één van de bedoelingen, om 
letterlijk meer plaats te maken voor 
communicatie in de openbare ruimte, 
en minder voor auto’s. 

Sommige van de projecten zijn blij-
vend, of zullen herhaald worden. In 
ieder geval wil Bral het project 8m2 ver-
der zetten en steun blijven geven aan 
de deelnemers en iedereen die een par-
keerplaats op een andere manier wil 
gebruiken.

Want Bral koos niet toevallig dit thema 
voor de projectoproep. De Brusselse 
regering werkt op dit ogenblik aan het 
toekomstige parkeerbeleid, en het pro-
ject 8m is een manier om anders te 
gaan nadenken over de functies van de 
openbare ruimte. 

Voor Bral is het een evidente vaststel-
ling dat de bevolking zal toenemen in 
de stad, maar de openbare ruimte niet. 
De logische conclusie is dan dat het 
toekomstige parkeerbeleid meer plaats 
moet maken voor mensen en minder 
voor auto’s.

Verder 8m2 parkeerplaats besteden aan 
elke auto, met gemiddeld minder dan 
anderhalve persoon per auto, zal in de 
toekomst uitgesloten zijn. Er moeten 

minder auto’s in de stad komen, met 
meer mensen per auto. Van individu-
eel autobezit moeten we gaan naar 
gedeeld autobezit. Dat kan via auto-
deelsystemen zoals Cambio, maar ook 
via particulier autodelen zoals Autopia 
vzw dat organiseert in Vlaanderen, en 
zoals Taxistop dat ook in Franstalig Bel-
gië zal ontwikkelen. Het citaat van Jere-
my Rifkin* geeft een interessante visie 
daarop weer.

Kortom, minder plaatsverslindende 
vervoersmodi moeten op alle vlakken 
voorrang krijgen in de stad.

Sarah Hollander, voorzitster Bral

8m2 niet alleen voor auto’s,  
ook voor mensen

* “Buying an automobile, for most people, represents their baptism into an adult world of 
property relationships. It is a signal of our willingness to accept the responsibilities that 
go along with being a member of the propertied class. In the modern world, where rites of 
passage are few, owning an automobile remains the one constant bridge from adolescence 
to adulthood. The automobile, however, is going the way of so many other valued products 
in society as we move away from an age of property exchange to an age of access. The 
automobile is being transformed from a good to a service and from something people own 
to something they lease.” 
Jeremy Rifkin, The Empathic Civilisation 

Op deze foto zie je één 
van de twaalf acties in 
het kader van de project-
oproep 8m² van Bral © Bral


