
België – Belgique

P.B. - P.P. BRUSSEL X

BC 6381

de kritische kijk van BRAL vzw op stedenbouw, leefmilieu en mobiliteit in het Brussels Gewest
tweemaandelijks magazine – afgiftekantoor Brussel X – P3A9102 jg 24 – nr 385 – nov/dec 2013

AVEC RÉSUMÉS EN FR

 Tijdelijk gebruik in Brussel: welkom in de grijze zone !  p. 3>7           

Interview : City3, nieuwe doetank in Brussel p. 8>9

8m² voor iedereen ? p.10>13

 ‘Déclaré habitable’: Inoccupation d’espaces bâtis à BXL  p. 14>15  



c
o

lo
fo

n

ALERT is het gratis tweemaandelijks 

magazine van de Brusselse Raad voor het 

Leefmilieu (Bral vzw). 

ALERT verschijnt 6 x per jaar. Voor een gratis 

abonnement, stuur je adresgegevens naar 

alert@bralvzw.be of bel 02 217 56 33.  

Wil je Alert (niet meer) gratis ontvangen ? Laat 

het ons dan ook weten 

V.U. : Sarah Hollander, Bral vzw

Zaterdagplein 13, 1000 Brussel

T 02 217 56 33 – F 02 217 06 11

Bral = Muriel Claeys, An Descheemaeker,  

Ingrid Dujardin, Hilde Geens, Marianne Stevens,  

Joost Vandenbroele, Steyn Van Assche,  

Piet Van Meerbeek, Jeroen Verhoeven.

Verzending : Etiket, een deelwerking van Atelier 

Groot Eiland vzw – T 02 511 72 10

Hoofdredactie : Joost Vandenbroele

Grafische vormgeving : Wim Didelez

Druk : drukkerij Gillis, 100 % gerecycleerd papier

Copyright : Overname van artikels aanbevolen 

mits bronvermelding. Reproduction autorisée, 

moyennant mention de la source.

Meer nieuws, documentatie en opinies op 

  www.bralvzw.be Plus d’infos, de 

documentation et d’opinions sur notre site.

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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Tijdelijk gebruik was in de jaren 70 en 
80 vaak politiek gemotiveerd. De strijd 
tegen leegstand en het bekritiseren van 
de speculatiepolitiek was nooit veraf. 
Het vacuüm in de wetgeving gaf aan-
leiding aan veel spontane en creatieve 
initiatieven. Een wetgeving rond tijde-
lijk gebruik is er vandaag nog altijd niet. 
Maar is dat wel nodig ? De huidige zoge-
heten space pioneers maken nog steeds 
gebruik van dat vacuüm, van die grijze 
zone. Wat zou er gebeuren wanneer ook 
die zone onderworpen wordt aan regels 
en administratie ? 

Tijdelijk gebruik is nodig
Een recent Brussels voorbeeld van tijde-
lijk gebruik van publieke ruimte is Pic 
Nic The/More Streets aan de Ninoofse 
Poort van 15 september 2013. Het was 
een fijn pop-up event met kleine inter-
venties die het straatbeeld op een paar 
uurtjes tijd veranderde, en ook heel wat 
Brusselaars zelfvertrouwen en vooral 
veel plezier gaf. Dat alles dankzij de in-

zet van verschillende actievelingen, zo-
wel bewoners als organisaties. Geen zo-
veelste rondetafelgesprek dus, gewoon 
doen ! Ook de krakers die in een van de 
gebouwen in de buurt hun intrek na-
men (La Parfumerie) of vzw Toestand 
die een concert organiseerde maakten 
al gebruik van de voortdurende onze-
kerheid rond de site. Experimenteren 
in de publieke ruimte dus. 

Een grootstad heeft recht op dit soort 
van acties. In de heersende stadsplan-
ning is er, ondanks de toegenomen 
aandacht voor participatie, nog steeds 
te weinig plaats voor dit soort van 
placemaking1. De stadsmarketing re-
toriek wordt wel geüpdatet – denk aan 
de ‘branding’ van de metropool Brus-
sel of de marketing rond de Kanaal-
zone – maar de stadsplanning zelf blijft 
krampachtig vasthouden aan de tradi-
tionele werkmethoden. 

1. Placemaking is a multi-faceted approach to the planning, 
design and management of public spaces. Placemaking capitalizes 
on a local community’s assets, inspiration, and potential, ultimately 
creating good public spaces that promote people’s health, 
happiness, and well being. Placemaking is both a process and a 
philosophy. http ://en.wikipedia.org/wiki/Placemaking

Wat kan en moet er in Brussel gebeuren met de vele leegstaande wo-

ningen en kantoren, braakliggende terreinen of plekken die wachten 

op herontwikkeling ? Ze niet gebruiken is nutteloos, tijdelijke invul-

ling is een evidente optie. Daar begint ook het beleid van overtuigd te 

geraken. Maar tijdelijk gebruik zal spontaan en creatief zijn of zal niet 

zijn. Dus al te veel institutionaliseren en instrumentaliseren is geen 

goed idee. De administratieve mallemolen ligt vaak net aan de basis 

van de in on(der)gebruik vervallen ruimten. Is Brussel klaar om tijde-

lijk gebruik te omarmen ? 

Tijdelijk gebruik in Brussel :  
welkom in de grijze zone !
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De stadsmarketing-retoriek wordt wel geüpdatet – denk aan de ‘branding’ van de metropool Brus-
sel of de marketing rond de Kanaalzone – maar de stadsplanning zelf blijft krampachtig vasthou-

den aan de traditionele werkmethoden. © Bral
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In een periode van economische re-
cessie wordt publieke ruimte vaak 
uitbesteed aan privé-actoren, die zich 
de publieke ruimte toe-eigenen zon-
der rekening te houden met de socio-
economische werkelijkheid die op en 
rond een bepaalde site heerst. Tijdelijk 
gebruik – meestal met een duidelijke 
lokale en sociale inbedding – creëert 
openingen waar de traditionele stads-
planning tekort komt. Het dagelijkse 
gebruik van de publieke ruimte wordt 
als het ware getest en kan aangepast 
worden aan de verschillende dynamie-
ken die heersen op de site. Tijdelijk ge-
bruik stimuleert ook een dialoog die an-
ders maar moeilijk tot stand komt. En 
tijdelijk gebruik kan tevens een alterna-
tief bieden aan de participatiemoeheid 
in vele stadsontwikkelingsprojecten.

Het feit dat de tweede editie van de 
designbiënnale Parckdesign in 2014 
bijvoorbeeld plaatsvindt aan Thurn & 
Taxis is geen toeval. Het is een fantas-
tische open ruimte dat al jaren on(der)
gebruikt wordt. In 2007 al organiseerde 
BRAL er een conferentie omtrent tij-
delijk gebruik, met interventies van 
Citymine(d), Klaus Overmeyer, Eva de 
Klerk, Michel Desvigne e.a. Dat resul-
teerde onder meer in een charter voor 
tijdelijk gebruik en een conventie tus-
sen de eigenaar, de actuele gebruikers 
en vzw’s2 die nood hadden aan een 
plaats ‘om te spelen’. 

Het tijdelijk gebruik is, ondanks zijn tij-
delijkheid, een permanent fenomeen 
in de grootstad. Dan spreken we zowel 
over het potentieel van de 3.940.000 

2. Le Début des Haricots, Yota !, scouts Molenbeek, Noyau 
Central Action Jeune, ColibriS’tyle…

vierkante meter woningleegstand in 
het Brussels Gewest3, als de talrijke 
braakliggende terreinen in Brussel zo-
als Victor aan het Zuidstation of de leeg-
staande loodsen, doodlopende straat en 
ommuurd groen aan de Ninoofse Poort. 

De administratie Leefmilieu Brus-
sel, die initiatieven zoals de website 
 potagersurbains.be (i.s.m. Le Début des 
Haricots), Parckdesign, en Bécodoc be-
geleidt en ondersteunt, houdt de vinger 
aan de pols wat betreft tijdelijk gebruik. 
Maar tegelijk wordt het tijdelijk gebruik 
geïnstrumentaliseerd en geïnstitutio-
naliseerd. Voor de tweede maal op twee 
jaar vindt Parckdesign (een overheids-
initiatief) en Festival Kanal (een associ-
atief initiatief) plaats, beiden op minder 
dan een kilometer afstand van elkaar ; 
zullen we ook deze keer pop-up events 
te zien krijgen die accupunctuurgewijs 
in het stedelijk weefsel verschijnen en 
dan weer verdwijnen, of bestaat de mo-
gelijkheid de tijdelijkheid te relateren 
aan een gezamenlijke lange termijnvi-
sie ? Hoe kan zoiets aangepakt worden ? 

3. Zie Carte Blanche p.14-15

Good practices
Desalniettemin zijn er signalen uit ver-
schillende (buitenlandse) steden die 
aantonen dat er plaats is voor tijdelijk 
gebruik, of waarbij tijdelijkheid aan-
gepakt kan worden met zicht op een 
langetermijnvisie. In Berlijn zit tijdelijk 
gebruik vervat in veel stadsontwikke-
lingsprocessen. Het bekendste voor-
beeld daar is Tempelhof Berlijn, het 
oude vliegveld dat nu (nog) een vrijzone 
is voor alle soorten tijdelijk gebruik. Een 
specifieke functie heeft de plek niet, en 

“Vacant sites and disused premises are not a constraint  

but a prerequisite of restructuring. They are the spaces  

of the future : a training ground and experimental zone  

for the future city. They are a part of this city’s wealth.”  

Ingeborg Junge-Reyer Senator for Urban Development & Mayor of Berlin (2004-2011)

Kanalplayground is een initi-
atief van Platform Kanal, een open netwerk 
van personen die zich betrokken voelen bij de 
herinrichting van de Kanaalzone. In 2014 or-
ganiseren ze voor de derde maal Festival Ka-
nal. Kanalplayground is een open oproep en 
nodigt uit tot het ontwikkelen van mobiele en 
demonteerbare installaties en een strategie 
voor de openbare ruimte rond het kanaal. 
Focus ligt op coproductie.

 Parckdesign is een tweejaar-
lijkse designbiënnale, georganiseerd door 

Leefmilieu Brussel o.l.v. Martine Cantillon en 
een winnend curatorenteam. Tijdens de edi-
tie van 2012 (GARDEN) werd een radicaal 
nieuwe koers ingezet : 11 wastelands in Kure-
gem werden onder handen genomen door ar-
tiestencollectieven als Raumlabor (DE), OST 
Collective (B-FR), Cascoland en Jeanne van 
Heeswijck (NL). Voor de editie van 2014 zal 
men werken rond PARCKFARM dat een aan-
zet zal geven voor het toekomstige park aan 
Thurn & Taxis met een vernieuwde aandacht 
voor participatie.

ALERT nr 385 – nov/dec 2013 BRAL4

Lege plekken zijn het gevolg van het falen van het ruimtelijke beleid van het modernisme, maar ze bieden 
ook een opportuniteit : ze vormen een interessant werkveld omdat ze op pragmatische wijze uiteenlopen-
de en verrassende acties toelaten, waarbij de deelnemers elk toch hun eigen achtergrond en onafhanke-

lijkheid kunnen behouden. Hier een foto van het stadsfestival Plein Open Air © POA/Cinema Nova

http://www.potagersurbains.be
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De Brusselse actoren

DE FREERIDERS*
Neem bijvoorbeeld Arne Quinze’s 
Cityscape op de ProWinko-site aan 
de Gulden Vlieslaan. Gesponsord 
door BMW Mini en na het verdwij-
nen van de installatie plaats ge-
ruimd voor een stand van BMW. Ook 
‘anti-kraak’ ondernemingen zoals 
Lancelot, Camelot en MFT die grote 
geldbedragen vragen aan eigenaars 
om aan de tijdelijke huurders een 
opzegtermijn te geven van drie we-
ken passen in deze categorie. Geen 
lokale inbedding en tijd genoeg voor 
de speculanten om te kijken wat er 
gebeurt rond de site. Overgewaaid 
uit Nederland waar er een wetge-
ving bestaat waarin tijdelijk gebruik 
toegestaan wordt na een jaar leeg-
stand. In Brussel bestaat dan weer 
een leegstandstaks die echter am-
per afgedwongen wordt.

DE STADSACTIVISTEN
Voortgekomen uit het stedelijk ac-
tivisme van de jaren negentig, met 
als schoolvoorbeeld de bezetting van 
Hotel Central. Festival Plein Open Air 
(Cinema Nova), Recyclart en verschei-
dene projecten van Citymine(d) (Li-
miet/Limite, Precare, PUM-Eggevoort) 
behoren tot deze groep. Aurelie De 
Smet verduidelijkt : “De lege plekken 
waren voor deze groepen zowel een 
symbolisch, intellectueel issue als een 
een ‘material field for action’. Lege plek-
ken zijn het gevolg van het falen van 
het ruimtelijke beleid van het moder-
nisme, maar ze bieden ook een oppor-
tuniteit : ze vormden een interessant 
werkveld omdat ze op pragmatische 
wijze uiteenlopende en verrassende 
acties toelieten, waarbij de deelnemers 
elk toch hun eigen achtergrond en on-
afhankelijkheid konden behouden”. 

DE NEWBEEZZ
Nieuwe actoren, die een antwoord bie-
den op specifieke hedendaagse pro-
blemen en hoe een betere stad gerea-

liseerd kan worden.  Brasserie Bellevue 
en ART2Work, Rue  Royale 123, JES, alle 
actoren actief rond stadsmoestuinen, 
Pic Nic The/More Streets,… Aurelie De 
Smet : “Je kunt zeggen dat deze groepen 
door hun gebruik van deze plekken niet 
noodzakelijk de leegstand op zich aan-
klagen, maar wel dat deze plekken voor 
hen gewoon een platform zijn waarop 
ze hun projecten kunnen realiseren, 
die draaien rond ideologische opvattin-
gen over een betere samenleving.”

* Een free rider, een term afkomstig uit de economische 
theorie, verwijst naar iemand die profiteert van middelen, 
goederen of diensten zonder te betalen voor de kosten van het 
surplus. De term free rider werd als concept ook toegepast in 
andere contexten, zoals ook in de psychologie en politicologie. 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Free_rider_problem)

De Ninoofse Poort anno 1952  
(met zwembad en speeltuin) en  

de Ninoofse Poort tijdens de burgeractie  
Pic Nic More Streets in 2013  

© Stijn Beeckman

Tijdelijk gebruik kan dus verschillende vormen aannemen. Afhan-

kelijk van de doelstellingen en de aanpak kunnen die in verschil-

lende categorieën worden opgedeeld. Onderzoekster Aurelie De 

Smet geeft in haar proefschrift een eerste aanzet tot opdeling. Alle 

‘tijdelijke gebruikers’ hebben gemeen dat ze snel en spontaan kun-

nen overgaan tot actie en dat ze aanvaarden om te werken in de 

bestaande omstandigheden. In ruil voor tijdelijke onzekerheid mag 

men gratis of tegen een lage prijs gebruik maken van de ruimte.

Hotel Central : in 1995 en 1996 bezet-
ten verschillende bewoners, studenten, 

kunstenaars en organisaties het voor-
malige Hotel Central (nu het Brussels 

Marriott Hotel) aan het Beursgebouw in 
de Vijfhoek. Deze ‘stadsactivisten’  

kun je onderscheiden van  
de zogeheten Freeriders of NewBeezz  

© Le Soir – 16/01/1995
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Tijdelijk gebruik in Brussel

misschien is het net daarom is het zo’n 
succes. Het gebied staat wel onder druk 
van tal van stakeholders.

Maar ook dichterbij zijn er voorbeel-
den : in Gent werden aan de Stadsgas-
site (2000-2016) een aantal micro-inter-
venties ondernomen : voetbalpleintje, 
volkstuintjes, openluchtcinema, een 
verkeerspark, buurtbarbecue, kleine 
kinderboerderij, een 
enorme zandbak, een 
‘wisselbibliotheek’ en 
ook de Artcube een 
plek voor een sociaal-
artistiek kunstenaars-
collectief, waarvan er 
een aantal werden mee 
opgenomen in de uit-
eindelijke herontwik-
keling. Om tot dit re-
sultaat te komen werd 
voor het tijdelijk gebruik 
een coördinator en een 
technisch assistent aangesteld die als 
aanspreekpunt dienden voor zowel de 
gebruikers als de eigenaar van de site. 
Vijf vzw’s en drie diensten verbonden 
aan de stad Gent waren de betrokken 
actoren. Er is nu een Community Trust 
Fund die de eigenaar (projectontwikke-
laar) aanmoedigt de initiatieven mee te 
ondersteunen. De Stad financiert mee.

Een ander voorbeeld is DOKGent, ‘een 
werfplek voor verpozing en creative 
 manoeuvers’, waarbij de Gentenaars ge-
durende 3 jaar aan de Gentse dokken 
en geleid door een coöperatief van drie 
vzw’s verwend werden met optredens, 
theatervoorstellingen, moestuinen, een 
immens speelplein, conferenties, een 
bibliotheek... Dit project werd helaas 

niet blijvend ondersteund door de stad 
Gent, in de toekomstige herontwikke-
ling komt er wel een buurtcentrum.

Ook vermeldenswaard is het Meanw-
hile – Looking after our town centres – pro-
ject in Groot-Brittanië4, waarbij jonge 
ondernemers zich tijdelijk vestigden 
in leegstaande gebouwen in verschil-
lende stadscentra. Dit project was vrij 

‘top-down’ georganiseerd en het tijde-
lijk gebruik werd eerder als een nood-
oplossing beschouwd. Het slaagde er 
wel in om tijdelijk gebruik bekend te 
maken en te promoten bij alle verschil-
lende actoren (ook de eigenaars van 
gebouwen en gemeenten) en het gaf 
een aanzet tot het creëren van een wet-
telijk kader hieromtrent. Dat gebeurde 
aan de hand van modelovereenkom-
sten en handleidingen (Meanwhile Lease, 
Meanwhile Licence for temporary land use, 
Empthy Shops Handbook,...). 

Aanbevelingen voor BXL
De opleiding ]Pyblik[ organiseerde dit 
najaar (in samenwerking met Bral) een 

4 www.meanwhile.org.uk/about-us – 24 projecten in 17 steden

themadag omtrent de uitdaging van het 
tijdelijk gebruik in de publieke ruimte. 
Aurelie De Smet (LUCA en KULeuven) 
beëindigt op dit moment een docto-
raat rond de rol van tijdelijk gebruik in 
de stedenbouw (in het kader van het 
Prospective Research For Brussels pro-
gramma van Innoviris). Ze doet hierin 
ook een aantal aanbevelingen aan het 
Gewest. Ook Frederik Serroen en Julien 

Tregarot (SteR*) en de cu-
ratoren van Parckdesign 
2012 stellen een aantal 
vergelijkbare conclusies 
voor. We maken hier een 
kleine synthese : 

Het beleid kan moni-
toren, faciliteren en 
steunmaatregelen ne-
men waarbij de spon-
tantiteit van de stad 
uitganspunt wordt van 
stedelijke ontwikkeling.

• Systematische terbeschikkingstel-
ling van het territorium, materiaal en 
kennis (gratis of aan een lage prijs). 

• Er is een duidelijke juridische 
context nodig waarin een gedeelde 
verantwoordelijkheid bestaat en 
grensoverschrijdend gewerkt wordt.

• Er moet een juridische expertise ter 
beschikking worden. Het gebruik van 
procedures of typecontracten zouden 
de eigenaars gemakkelijker over de 
schreef krijgen. 

• Het (nog niet) toepassen van de 
leegstandtaks combineren met een 
tijdelijk gebruik met een toegevoegde 
socio-culturele waarde en lokale 
inbedding.

• Er is nood aan een duidelijke regie 
en bemiddelende instanties, een 

“Making tomatoes is just making tomatoes until it is 

picked-up into political terms. It’s not about planting 

tomatoes and giving them water, it’s about seeing 

what it means to develop a city around tomatoes.” 

Jeanne Van Heeswijck 

duurzame stadsontwikkeling planning, burgeractie
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Het beleid moet initiatieven die onder noemer ‘tijdelijk gebruik’ passen monitoren en faciliteren. De spontaniteit van de stad moet daarbij het uitganspunt 
worden van stedelijke ontwikkeling. © HannekesBoom – POA – Tempelhof Berlijn

http://www.meanwhile.org.uk/about-us


Tijdelijk gebruik in Brussel

stimulerende politiek met een acti-
veringsinstrumentarium. Publieke 
diensten zoals Leefmilieu Brussel, 
de Brusselse Bouwmeester, of het 
ATO kunnen een rol spelen als mo-
derator om eigenaar en kandidaat-
gebruikers in contact met elkaar te 
brengen.

• Een meer evenwichtige grondpolitiek 
is nodig. Community Land Trust of 
bestaande strategieën zoals wijk-
contracten kunnen als basis dienen 
voor een meer duurzame relatie met 
het territorium. Maar ook : groeps-
panden, een fonds voor ontsluiting 
van een betaalbaar aanbod van 
sites mogelijk te maken, openbaar 
beheersrecht.

Vanuit het veld kan er gezamenlijk 
gewerkt worden aan een database 
van pauzelandschappen en een ‘lo-
ket van de tussentijd’.
• Het participatief verzamelen van 

info : geografisch, eigendomsstruc-
turen, timing en toekomstplannen. 
Anticiperend werken met tijdelijk 
gebruik.

• Een gedeelde kennis inzake tijdelijk 
gebruik opbouwen. De realisatie van 

een tijdelijke interventie veronder-
stelt een palet aan specifieke experti-
se. De methodologie moet aangepast 
worden aan het publiek, regels over 
het gebruik van duurzaam materiaal, 
het onderhoud en het beheer moeten 
vastgelegd worden.

“Tijdelijke projecten moeten we als 
een vanzelfsprekend onderdeel van 
plannings-en het ontwerpproces be-
schouwen. Tijdelijke projecten beteke-
nen een belangrijke meerwaarde voor 
de stad. Ze zoeken op een experimen-
tele en soms heel praktische manier 
naar oplossingen voor de problemen 
waar traditionele ontwikkelingsstra-
tegieën tekort blijken te schieten”, 
schrijft Aurelie De Smet in haar proef-
schrift. Bovendien is het een laagdrem-
pelige manier voor de Brusselaars om 
zelf hun stad vorm te geven. Om dit 
waar te maken moeten we in staat zijn 
om ons de stad in te beelden vanuit de 
kleinst mogelijke schaal.

Muriel Claeys  
(met dank aan Aurelie De Smet)

Literatuur :
• The need for freezones : informal actors setting the urban agenda. 

(Source : Reclaiming Urbanity : Indeterminate Spaces, Informal 
Actors and Urban Agenda Setting, Jacqueline Groth & Eric Corijn 
http ://usj.sagepub.com/content/42/3/503.abstract)

• Urban Pioneers – Temporary Use and Urban Development in Ber-
lin,  2007

• Urban Catalysts, the Power of temporary use, DOM Publishers, 
 2012. Klaus Overmeyer, Philippe Oswalt en Philipp Misselwitz wer-
ken al jarenlang op tijdelijk gebruik, gebaseerd op ervaringen in 
Berlijn en in overleg met academici.

• Over de rol van tijdelijk gebruik in de stedelijke (her)ontwikkeling. 
Voorbeelden uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Aurelie De 
Smet. St-Lucas Architectuur, Brussel & ASRO, KU Leuven. Docto-
raatsproefschrift,  2009-2013

• Bewoonbaar verklaard. Het potentieel van collectief wonen in de 
talrijke leegstaande en onderbenutte infrastructuren in en rond 
Brussel. Julien Tregarot, Frederik Serroen. STER. Master Steden-
bouw en Stedelijke Planning,  2013

• Parckdesign GARDEN 2012-2013. Conclusies. 11 wastelands re-
designed in Anderlecht. Troussicot. Dudal. Lorent,  2013

• dokgent.be
• www.tienstiens.org/node/4941
• www.meanwhile.org.uk

Utilisation temporaire  
à Bruxelles
Ce texte souligne le caractère inac-
ceptable des espaces prétendument 
‘inutiles’ et l’évidence de l’utilisa-
tion provisoire et temporaire. On 
se concentrera surtout sur l’utilisa-
tion temporaire de l’espace public. 
Institutionnalisation et instrumen-
talisation de l’utilisation tempo-
raire comportent parfois un dan-
ger. Elles peuvent couper l’herbe 
sous le pied de la spontanéité et 
de la créativité  qui vont presque 
toujours de pair avec l’utilisation 
temporaire. Le politique pourrait 
être davantage au service de cette 
notion et prendre des mesures de 
soutien plus nombreuses en se 
laissant inspirer par des exemples 
pris à l’étranger. Les ‘utilisateurs 
temporaires’ eux-mêmes, d’ail-
leurs, s’efforcent d’échanger au 
mieux leurs connaissances. C’est 
ainsi, sur la base d’une expertise 
partagée, que l’on peut contribuer 
ensemble à une nouvelle concep-
tion de la planification urbaine. 
Un ‘guichet du provisoire’ et une 
‘base de données des paysages 
repausant’ font partie des options 
envisageables pour rassembler les 
expériences existantes. 

||| RÉSUMÉ EN FRANÇAIS |||

duurzame stadsontwikkeling planning, burgeractie
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De opleiding ]Pyblik[ organiseerde dit najaar een themadag omtrent de uitdaging van het tijdelijk ge-
bruik in de publieke ruimte. Samen met de bestaande literatuur, de conclusies van enkele proefschrif-

ten en de resultaten van de workshop Play The City worden de aanbevelingen voor het beleid rond 
tijdelijk gebruik steeds verfijnder. © PlaytheCity

http://usj.sagepub.com/content/42/3/503.abstract
http://dokgent.be
http://www.tienstiens.org/node/4941
http://www.meanwhile.org.uk


interview > City3

“City3 wil een vehikel zijn waar je je 
ei kwijt kunt. Vandaar dat we ons een 
‘doe-tank’ noemen. Je lanceert je idee 
binnen de groep, het wordt besproken 
en gewogen, en als het stand houdt, hel-
pen we elkaar met de uitvoering ervan. 
City3 is dan een formele omkadering : 
de vzw-structuur die juridische zeker-
heid biedt en bepaalde handelingen 
mogelijk maakt die je als individu niet 
kan stellen. En het is een plek waar je 
kan terugvallen op de ervaring, de ken-
nis en de netwerken van de anderen.”

Maar City3 is meer dan een groep van 
mensen die wilde plannen maken. 
“Inderdaad, er zit een gedeelde basis-
filosofie, een rode draad achter al onze 
ideeën. We pleiten voor een steden-
bouw en ruimtelijke inrichting met een 
duidelijke emancipatorische dimensie. 
Het moet meer zijn dan enkel opsmuk-
ken of ruimtelijk structureren. Steden-
bouw moet de samenleving beter ma-
ken. Het recept daarvoor is volgens ons 
inzetten op transdisciplinaire samen-
werking, co-creatie en coproductie.”

Leg eens uit.
“Niet de architect of bouwheer maakt 
de stad, we bouwen de stad allemaal 
samen. Dat wil niet zeggen dat we ons 
geloof in de kracht van creatief ont-
werp en verbeelding hebben laten va-
ren. Integendeel, de verbeelding van de 
vormgever is een essentieel ingrediënt 
in het maken van de stad. Maar die ver-
beelding moet ten dienste staan van de 
samenleving en gedragen worden door 
de bewoners en gebruikers van de stad. 
Een creatieve stedenbouw voor en door 
de samenleving. Daar willen we met 

City3 voor ijveren. Dat doen we via het 
organiseren van allerlei activiteiten, 
van ontwerpateliers of workshops over 
artistieke projecten of interventies en 
happenings in de publieke ruimte tot 
lezingen en debatten.”

PeriFeria Festival (niet te verwarren 
met de vzw Periferia) was voor ons 
de eerste ontmoeting met City3. Maar 
jullie zijn Brussel-based en wel dege-
lijk met de stad en meer bepaald met 
Brussel bezig. Is Brussel een focus in 
jullie werking of toch niet ? 
“Brussel is de plek waar de meesten van 
ons wonen, leven en werken. Dus Brus-
sel is automatisch een focus. Maar niet 
uitsluitend. Voor PeriFeria zochten we 
de rand op. En de debattenreeks The Fine 
Art of Gentrification die we momenteel 
samen met de kunstenaars van Wolke 
organiseren, overstijgt de Brusselse 
problematiek. Maar Brussel is natuur-
lijk wel een belangrijke bron van inspi-
ratie voor de projecten. In ons volgende 

City3 verenigt sinds begin 2013 “mensen die een bekommernis de-

len over de manier waarop onze leefomgeving wordt vormgegeven en 

ingericht”. De meeste City3’ers zijn architect, stedenbouwkundige of 

beleidsmedewerker. “Elk van ons loopt rond met ideeën die niet gerea-

liseerd geraken, of niet passen binnen dat professionele kader. Ideeën 

die vaak ontstaan uit frustratie, of als een soort van aanvulling waar 

het professionele verhaal stopt. Net daar begint City3.” En net daar 

begint ook ons gesprek met Jorg De Vriese, coördinator bij City3.

Een nieuwe, jonge ‘doetank’ in Brussel 

City3 is een heel jonge Brusselse ‘doetank’. Hier poseren enkele medewerkers bij de ‘PeriFeria 
NAVO-zetel’, gebouwd door het KTA Victor Horta uit Evere. De man rechts is Jorg de Vriese. © City3
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Een nieuwe, jonge ‘doetank’ in Brussel interview City3

project, Brussels Space Invaders, trekken 
we bijvoorbeeld op ontwerpend onder-
zoek in Sint-Gillis. Jonge ontwerpers – 
architecten en stedenbouwkundigen, 
maar ook kunstenaars, meubelontwer-
pers en andere creatievelingen – zullen 
gevraagd worden om voor enkele plek-
ken in het stadsweefsel ontwerpvoor-
stellen te doen, die vertrekken vanuit 
de informele stedelijke processen die er 
zich afspelen.”

De focus van het PeriFeria Festival 
was de oostrand. Maar hiermee 
raakten jullie aan het thema ‘rand-
gevallen’ dat stilaan in geraakt in de 
wereld van planners en politici. Wat 
hebben jullie met dit evenement wil-
len bijdragen aan dit moeilijke debat ?
“Onze focus voor PeriFeria lag inder-
daad op de oostrand van Brussel. Maar 

we hadden evengoed een ander stuk 
periferie kunnen kiezen. Onze ambitie 
was ruimer, en eigenlijk tweeledig. Aan 
de ene kant wilden we de Dag van de Ar-
chitectuur aangrijpen om de aandacht 
te vestigen op de ruimtelijke proble-
matieken van het verstedelijkte land-
schap rond Brussel : kantorenleegstand, 
vastgelopen automobiliteit, ecologische 
zorgen, woningnood, een onderbenut-
ten van de open ruimte voor recreatie 
en ecosysteemdiensten, enz. Maar we 
wilden niet enkel keet schoppen.”

“We wilden tegelijkertijd een integrale, 
sector- en grensoverschrijdende plan-

ningsaanpak in de Brusselse randste-
delijke context promoten, die open 
staat voor processen van participatie, 
co-creatie en co-productie. Vandaar dat 
we uiteindelijk gekozen hebben voor 
het organiseren van een festival waar-
bij niet enkel architecten en planners 
hun verhaal mochten komen doen – 
het klassieke Dag van de Architectuur-
format.”

Kunnen jullie al enkele conclusies 
trekken uit jullie PeriFeria-traject ? 
“Wat al snel naar boven kwam is dat 
de klassieke stedenbouwkundige in-
strumenten niet meer voldoen om de 
ruimtelijke uitdagingen in de complexe 
randstedelijke context aan te pakken. 
Er is een groeiend besef dat het anders 
moet. En er is een groeiende bereidheid 
om daarbij in te zetten op participatie 
en co-productie en een betere grens-

overschrijdende samenwerking. Maar 
het is nog zoeken hoe die andere aan-
pak er dan precies uit moet zien.”

Hoe verhouden jullie zich tot die 
andere redelijk nieuwe doetank met 
stelplaats Brussel : ‘Architecture Work
room Brussels’ (cfr. o.a. Parckdesign, 
Ambition of the Territory) ? Jullie zijn 
architecten en stedenbouwkundigen, 
maar kunst staat heel centraal in 
 jullie beider werking ?
“Klopt. En eigenlijk trekken we ook wel 
aan dezelfde stedenbouwkundige kar 
als AWB. Maar we doen dat elk op onze 
eigen en specifieke manier. Bij City3 is 
die manier vaak intuïtief, misschien 
ook organisch. We vertrekken vanuit 
een bepaald aanvoelen of concrete vra-
gen, om vervolgens op zoek te gaan. Er 
is een basisengagement dat inpikt op 
concrete omstandigheden en die door 
de City3-omkadering kan rijpen tot al-
lerlei projecten waarmee we meebou-
wen aan een duurzame en stimuleren-
de leefomgeving.”

Joost Vandenbroele

• www.city3.be

PeriFeria Festival ? 
In het kader van de 6de Dag van de Architectuur (oktober 2013) organiseerde City3 een festival 
op een terrein in Diegem, op de grens met Brussel : “Een fascinerende plek op de grens tussen 
Brussel en Vlaanderen, aan het kruispunt van de Navo-site, de A201 en het Woluweveld.” Samen 
met bewoners en lokale verenigingen, ontwerpers en onderzoekers, kunstenaars en crea-
tievelingen vonden er – zowel op de festivaldag zelf als in de weken voordien – workshops, 
rondleidingen, artistieke ingrepen en allerlei animatie plaats. 
www.periferiafestival.be

“Met City3 werken we aan de stad met workshops over artistieke projecten of interventies in de 
publieke ruimte tot lezingen en debatten.” Op de foto’s: Indoor minigolf in een leegstaand Brussels 
kantoorgebouw, artistieke ingreep en info-moment tijdens PeriFeria Festival en een schoolactiviteit  

met leerlingen van GBS Sint-Stevens-Woluwe. © City3 & nomad / Jan Verbruggen

“De verbeelding van een vormgever moet ten dienste staan 

van de samenleving en gedragen worden door de bewoners 

en gebruikers van de stad.”
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publieke ruimte > ondernemen

Met deze speciale editie werkte Bral voor 
het eerst samen met het Dreamstart-
project van Microstart, een organisatie 
die micro-ondernemers ondersteunt 
die buiten het klassieke banksysteem 

vallen. Microstart en Bral wilden jonge 
starters de kans geven om hun micro-
onderneming te testen op 8m² parkeer-
plaats. We vertrekken daarbij vanuit 
de vaststelling dat een aantrekkelijke 

publieke ruimte en de nabijheid van 
een levendig handelsaanbod essentieel 
zijn voor de leefbaarheid van de stad. 
Bovendien is nabijheid de beste mo-
biliteit : als een winkel of handelszaak 
dichtbij gelegen is, is het ook aantrek-
kelijk om verplaatsingen te voet of met 
de fiets te doen.

Foute argumenten
Toch wordt het belang van de voetgan-
gers nog altijd onderschat, terwijl han-
delaars dikwijls overschatten hoeveel 
klanten met de auto naar hun winkel 
komen. Uit een onderzoek in opdracht 
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
uit 2010 bleek dat handelaars schatten 
dat 48 % van hun klanten met de auto 
kwamen. Navraag bij de klanten leert 
dat slechts 18 % van de klanten de auto 
nam. Handelaars gingen er van uit dat 
62 % van hun klanten parkeren een 
probleem vonden en 52 % de tarieven 
te duur vonden. In werkelijkheid vond 
slechts 9 % van hun klanten parkeren 
een probleem, en 6,5 % vond de tarieven 
te duur. 

Een ander voorbeeld : in 2012 telde 
Atrium op de Anspachlaan 29.300 voet-
gangers per dag. “De voetpaden van de 
Anspachlaan zijn op een aantal plaat-
sen compleet verzadigd”, stelde de 
studie, en men maakte de analyse dat 
“vooral de terrassen en plantenbakken 
de voetpaden doen dichtslibben”. Het is 
sprekend dat men niet de analyse (durf-
de) te maken dat de 29.300 voetgangers 
met méér zijn dan de 27.000 auto’s. De 
logische conclusie is dat de auto plaats 
moet maken voor de voetgangers, en 
dat de parkeerplaatsen moeten worden 
omgevormd tot terras of bloembak.

Volgens Bral is het een vergissing om de 
plaatselijke middenstand te laten con-

8m² voor iedereen !  
Maar niet voor creatieve ondernemers ? 

RÉSUMÉ FR P. 13

De publieke ruimte kan op een sociaal maar ook economisch meer 

verantwoorde manier gebruikt worden dan alleen voor het parkeren 

van auto’s. Met deze overtuiging lanceerde Bral dit jaar voor de derde 

keer op rij de projectoproep ‘8m² voor iedereen’. Maar het werd een 

speciale editie, waarin we onder meer een antwoord vonden op de 

vraag : waarom treedt het beleid in Brussel strenger op tegen jonge 

ondernemers die de publieke ruimte willen gebruiken dan tegen wild-

parkeerders ?

De ‘Retouche Express’ van Habiba aan de 
‘5 blocs’ (Papenvest) © Ines Vandermeersch
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8m² voor iedereen ! Maar niet voor creatieve ondernemers ? publieke ruimte ondernemen

curreren met perifere winkelcentra met 
parkeerplaatsen als verkoopargument. 
Het is net de stedelijke omgeving en na-
bijheid die een troef vormen van de loka-
le handel. De realiteit is namelijk ook dat 
die perifere winkelcentra steeds meer 

een (autovrije !) stedelijke omgeving pro-
beren na te bootsen. Of hoe moeten we 
de woorden van de architect van het win-
kelcentrum Docks Bruxsel anders opvat-
ten : “Docks Bruxsel n’est cependant que la 
première étape de la construction d’un nou-
veau quartier. Par moments, le promeneur se 
sentira dans le quartier parisien du Marais et 
à d’autres, il retrouvera l’ambiance des halles 
Saint-Géry ou du Chatelain.” (promofilmpje 
van Docks ; equilis.net).

Te hoge huurprijzen
Uit de meest recente barometer van het 
handelsagentschap Atrium komt naar 
voren dat klanten erg gevoelig zijn voor 
de kwaliteit en de gezelligheid van de 
stedelijke omgeving. “De verbetering 

van de leefomgeving in de handelswij-
ken is dus meer dan ooit een prioriteit” 
lezen we daarover op de website van 
Brussels Minister voor Economie Céline 
Frémault (CDH). 

Klanten ervaren een autovrije win-
kelomgeving dikwijls als meer aange-
naam, maar bij kleinere handelaars 
bestaat de terechte vrees dat hun win-
kel dan weg geconcurreerd zal worden. 

Onder meer door het profiel van hun 
winkel, maar ook door de stijging van 
de winkelprijzen. 

De hoge prijzen per vierkante meter 
van winkelpanden leggen een zware 
druk op de rentabiliteit van de mid-
denstand in Brussel, en zeker voor 
startende ondernemers kan dit een 
onoverkomelijk obstakel vormen. In 
schril contrast daarmee staan de bo-
demprijzen van de vierkante meters 
publieke ruimte die worden opgeofferd 
aan het parkeren van auto’s. Aan het 
tarief van een bewonerskaart kan je 
8m² een jaar lang huren voor maar 5 
euro. Voor diezelfde oppervlakte win-
kelpand betaal je gemiddeld 1.600 euro 
per jaar.

Parkeren ≠ ondernemen
De overheid kan de lokale handel onder-
steunen door de prijzen van commer-
ciële oppervlaktes betaalbaar te houden 
met een ambitieus grondbeleid.

De projectoproep van dit jaar bood ook de kans aan Daniel, Eric en Wim om op verschillende
plaatsen in Vorst en Sint-Gillis fietsen te herstellen op een parkeerplaats. Een winkelpand huren om 
het activiteiten te ontrollen is voor hen moeilijk tot onmogelijk.  © Daniel Kilmnik 

Vierkante meters parkeerplaatsen gebruiken voor lokale 

handelaars en ondernemers, kan volgens Bral bijdragen aan 

het verminderen van het autoverkeer en het aantrekkelijker 

maken van de stad.
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publieke ruimte ondernemen 8m² voor iedereen ! Maar niet voor creatieve ondernemers ?

De New Yorkse Hotdogs van Arduino zijn nieuws 
in de krant La Capitale. Een vaste stelplaats 
vinden voor deze ‘mobiele ondernemer’ was geen 
sinecure. © La Capitale

Vierkante meters publieke ruimte ge-
bruiken voor lokale handelaars en on-
dernemers (in plaats van voor auto’s) 
kan volgens Bral bijdragen aan het ver-
minderen van het autoverkeer en het 
aantrekkelijker maken van de stad. Lo-
kale handel maakt voor een groot deel 
de identiteit van een stad, en lokale 
handel op straat maakt integraal deel 
uit van stedelijke cultuur en economie-
en over de hele wereld.

Wat zou de Vijfhoek zijn zonder insti-
tuten zoals Chez Jef ‘Caricole’ & Fils ? 
Sint-Gillis zonder de wafels en het ijs 
van ‘Lanni Giovanni’ ? Ook de aandacht 
voor nieuwkomers als de ijsverkoper 
van het Leopoldpark ‘Le Petit Nuage’, 
de ‘New Yorkse Hotdogs’ van Arduino 
aan Simonis, de fietsherstellingen aan 
huis van de Velofixer… toont de moge-
lijkheden van de publieke ruimte voor 
zelfstandigen. Door de mogelijkheid 
om te starten met weinig investerin-
gen, kan de publieke ruimte een labo-
ratorium zijn om op een toegankelijke 
manier allerhande innovatieve handel 
te creëren. 

Een andere wereld
De strenge regelgeving voor ambulan-
te handel staat in sterk contrast met 
het laissez faire voor (wild)parkeren 
in Brussel. Het gemeentebestuur van 
Elsene gaf geen warm onthaal aan de 

“Street vendors are an integral component of urban economies 
around the world. As distributors of affordable goods and servi-
ces, they offer consumers convenient and accessible retail options 
that the formal economy cannot provide. Street trade generates 
employment opportunities, brings sociability to public space, and 
provides a locally authentic atmosphere reflecting unique historical 
and cultural traditions. Intimately linked to their urban environment, 
informal street vendors form a vital part of the social and economic 
life of a city.”

“Policy challenges centre on the competing demands for public 
space in growing cities. City planners must balance the need for 

sustained investments in infrastructure to support industry and 
commerce with the need to provide decent work and housing to its 
residents. But these two imperatives must not be seen as contra-
dictory ; rather, urban environments thrive on an appropriate mix of 
formal and informal businesses. An important role of city govern-
ment is to provide incentives for complementary kinds of busines-
ses to co-exist and interact. Cities that have adopted more inclusive 
forms of urban planning have been able to help informal businesses 
mitigate risks and also make positive contributions to local econo-
mic development.”

Bron : www.inclusivecities.org

Straatventers hebben recht op publieke ruimte  !

aux goûts des Bruxellois. « J’ai
tout de même fait quelques re-
cherches sur internet. Mais j’ai un
peu européanisé le hot-dog new
yorkais », sourit-il.
« Je suis cool. Je fais ça à la façon
américaine. Je viens ici avec mon
chargement et quand tout est ven-
du. Je rentre chez moi », explique
Arduino. Son chariot à hot-dogs
est présent sur la place Simonis,
tous les jours du lundi au vendre-
di de 11h à 18h. « Pour l’hiver, je
compte prévoir des chaufferettes.
Quand il pleut fort, je vais m’abri-
ter près de l’entrée de la station de
métro », poursuit Arduino qui est
satisfait de son concept.
« Les clients sont principalement
des habitués. J’ai un client qui tra-
vaille à côté de la station. Il a pris
toutes mes cartes de visites pour les
distribuer à ses collègues », ajoute
Arduino qui vend aussi des brow-
nies au chocolat réalisés par sa
femme. l

ISABELLE ANNEET

À NOTER Plus d’infos :
www.newyorkhotdog.be

Un chariot ambulant orné d’un
parasol jaune et bleu a fait son
apparition sur la place Simonis à
Koekelberg depuis un mois. Un
petit air de New-York qui a été ap-
porté par Arduino. Devant la sta-
tion de métro, il vend des hot-
dogs au prix de 2 euros 50. Un
concept qui s’est multiplié par
centaines dans les rues de Man-
hattan, mais qui est une pre-
mière dans notre capitale. « En
2010, j’ai été à New-York aux Etats-
Unis. J’ai goûté les hot-dogs dans la
rue et j’ai vu que le concept existait
depuis une centaine d’années. À
Manhattan, il y a près de 3.000 cha-
riots comme le mien. Je me suis dit
que le concept pourrait également
cartonner à Bruxelles », explique
Arduino qui est d’origine serbe.
« J’ai importé mon chariot ambu-
lant de Floride. J’ai lancé le concept
au mois d’août, en m’installant sur
le parking du Carrefour de Ber-
chem-Sainte-Agathe. J’ai ensuite re-
çu l’autorisation du bourgmestre
de Koekelberg, Monsieur Pivin,
pour m’installer à Simonis », se ré-
jouit Arduino qui vend « beau-
coup » de hot-dogs par jour. « Je ne
les compte pas. Mais chaque jour,
c’est de plus en plus », précise-t-il.
« Pour obtenir le meilleur goût pos-
sible pour mon hot-dog, j’ai goûté
plusieurs pains différents et beau-
coup de saucisses. À la fin, je ne
pouvais plus en manger tellement
j’en ai goûté. Finalement, j’ai trou-
vé la combinaison idéale. Pour
moi, l’idéal est que le pain soit
mou. J’ai différent choix de sauces
comme mayonnaise, ketchup,
moutarde ou andalouse. Il est éga-
lement possible d’ajouter de la
choucroute, des piments, des oi-
gnons crispy, des cornichons et des
pickles », détaille Arduino. Il a
adapté la recette de ses hot-dogs

CASSE-CROÛTE

Les hot-dogs
new-yorkais de Simonis
Le chariot d’Arduino, la dernière attraction du quartier

Depuis près d’un mois,
Arduino s’est installé sur la

place Simonis à Koekelberg avec
son « cart » à hot-dog. Il s’agit
d’un chariot ambulant orné d’un
parasol. Avec ce concept
typiquement américain, Arduino
fait recette devant la station de
métro. Un concept innovant
qu’Arduino aimerait développer
dans d’autres communes.

Arduino est installé devant la station Simonis depuis un mois. l P. C.
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Le boulevard Raspail est
très connu à Paris. Il

porte le nom de François Ras-
pail qui consacra une grande
partie de sa vie aux sciences
médicales et naturelles. Il ai-
ma aussi beaucoup la poli-
tique. Cet homme né à Carpen-
tras en 1794 s’opposa à di-
verses reprises au pouvoir en
place et, pour cette raison, se
retrouva en prison.
En 1853, Napoléon III eut pitié
de lui. Raspail venait de perdre
sa femme; il le fit sortir de pri-
son mais le bannit. Et c’est ain-
si qu’il débarqua chez nous et
s’installa au 53 de la rue Sans-
Souci, à Ixelles. Mais en raison

de sa réputation, Raspail était
étroitement surveillé par la Sû-
reté de l’Etat qui lui conseilla
d’aller prendre l’air de la mer
à Ostende. Il prétexta l’angine
d’un de ses enfants pour rester
à Bruxelles où, heureusement,
le président du Sénat le prit en
sympathie et l’accueillit à son
propre domicile, un hôtel par-
ticulier rue Royale. Puis, les es-
prits s’apaisèrent et Raspail
put louer une maison à Boits-
fort... l

MARC PASTEGER

À NOTER Pour en savoir plus,

rendez-vous sur Vivacité à 15 h 50

dans « Bruxelles Aller-retour ».

HISTOIRES INSOLITES 

François Raspail:
de la prison à Ixelles !

La Capitale vous en parlait il
y a plusieurs mois, la Ré-

gion veut développer les parkings
de dissuasion à l’entrée de
Bruxelles avec un accès pour les
personnes disposant d’une carte
Mobib. Quatre des huit parkings
de dissuasion de la Région bruxel-
loise seront donc bientôt limités
aux usagers des transports en
commun en possession de cette
carte, a décidé jeudi le gouverne-
ment bruxellois. Des portes d’ac-

cès ouvrables à l’aide de la carte
Mobib vont y être aménagées. Les
usagers des transports en com-
mun se verront donc réserver à
court terme quelque 1.100 places
de stationnement, a indiqué la mi-
nistre des Transports, Brigitte
Grouwels (CD&V). Ce chiffre pour-
rait grimper rapidement à 1.525.
Le parking C du Heysel sera lui
aussi bientôt activé en tenant
compte des périodes d’événements
organisés sur le plateau. l

STATIONNEMENT

Une Mobib pour se garer

Le comité Restaurant
réuni mercredi à la Stib a

pris acte des dernières informa-
tions dans le dossier des cantines
de la société où étaient servis des
sandwichs au thon et au poulet
pouvant contenir de la gélatine
de porc. Pour rappel, la firme
Aramark, fournisseur de la Stib, a
affirmé qu’il n’y avait plus de gé-
latine de porc dans les salades de-
puis octobre.
Ceci étant, comme nous l’annon-
cions mercredi, il est toujours
question d’introduire du halal
dans les cantines de la Stib. Dans
un courrier de la CSC adressé à
ses membres suite à ce comité
Restaurant, il s’avère que la nour-
riture halal a déjà été testée à la
Stib durant la semaine de la di-
versité et qu’elle a rencontré un
franc succès. « Il n’est pas question
d’imposer des produits halal pour
l’ensemble du personnel. Nous de-
mandons de maintenir l’offre exis-
tante et même de réintroduire les
boulettes de porc qui ne sont plus
disponibles depuis plus d’un an dé-
jà ! », peut-on lire. « Un test halal a

été réalisé lors de la semaine de la
diversité il y a près de deux ans avec
un succès énorme mais depuis… il
n’y a encore eu aucune avancée
concrète ! Il ne suffit pas de parler
de diversité, il faut des actes pour
respecter les tendances culinaires
de l’ensemble des agents de la Stib
musulmans ou végétariens. » l

STIB

Le halal déjà testé et les
boulettes au porc retirées

Le halal testé il y a deux ans. l D.C.

Alors que ce mardi,
Thierry Meeûs, patron

d’Océade et de Mini-Europe, a
annoncé la fin de ces attrac-
tions, des citoyens se mobi-
lisent afin de former une hu-
maine autour d’Océade le 24
mars prochain de 15 à 16h.
« Nous avons besoin de beau-

coup de monde pour pour
faire une chaîne humaine au-
tour d’Océade pour marquer
notre mécontentement face à
la fermeture du parc et de Mi-
ni-Europe. Le but : montrer à la
Ville, l’avis des citoyens et de
soutenir les parcs », indiquent
les organisateurs. l

SOCIAL

Une chaîne humaine
autour d’Océade

Avant d’arriver à la place Simo-
nis à Koekelberg, Arduino a fait
le tour des 19 communes pour
installer son chariot ambulant
de hot-dogs. « Comme je viens
d’Ixelles, je voulais m’installer là-
bas, mais je n’ai pas eu un accueil
favorable. Ensuite, j’ai voulu
m’installer dans le centre de
Bruxelles du côté de De Brouckère
ou de la rue Neuve. J’ai reçu une
lettre de l’échevin du Commerce
me disant que mon chariot de
hot-dogs américain allait nuire à
l’architecture de Bruxelles », ex-
plique Arduino qui a malgré ce-

la a des projets plein la tête.
« Comme mon concept fonc-
tionne bien à Koekelberg, j’envi-
sage d’investir dans un deuxième
chariot pour m’installer dans une
autre commune. Maintenant que
cela fonctionne, je ne perds pas es-
poir de convaincre cette fois-ci les
bourgmestres ou échevins du
commerce des autres communes
de Bruxelles », précise Arduino.
Et il compte aussi ajouter une
spécialité des Balkans sur son
chariot. « Mais ce n’est pas pour
tout de suite », conclut-il. l

I. A.

« Rejeté du centre-ville »

PROJETS

A voir 
sur notre site internet

Découvrez Arduino en vidéo qui vous explique comment
il prépare d’excellents hot-dogs dans son chariot

sur www.lacapitale.be

L’Euroferia 2013, 21e édi-
tion, est annulée. Fin fé-

vrier, les organisateurs réunis au
sein du comité Euroferia Andalu-
za ont adressé une lettre aux auto-
rités de la Ville de Bruxelles pour
leur faire part de leur décision. Vi-
siblement, d’après le texte, ce sont
les dernières mesures imposées
par la Ville et la police aux 200
commerçants de la plus grande
fête hispanique de Belgique voire
d’Europe – plus de 250.000 visi-
teurs sur quatre jours – qui ne
pourront pas être rencontrées par
les participants. Des mesures
prises pour tenter de juguler l’in-
sécurité au Heysel, où se déroule
chaque année l’Euroferia.

L’INSÉCURITÉ
Quelles mesures ? « Ouverture
seulement durant trois jours, ferme-
ture à minuit, taxe d’occupation, ré-
duction des points boissons et fo-
rains, etc », si l’on en croit le cour-
rier que nous avons pu parcourir.
« Nous entendons bien que ces me-
sures visent principalement à com-
battre l’insécurité due exclusive-
ment à la présence de bandes vio-
lentes et incontrôlées de plus en
plus présentes sur le site de l’Ato-
mium », ajoute Federico Gallo, pré-
sident d’honneur de l’Euroferia.
« Malgré tous nos efforts communs,
durant cet événement que nous
voulons garder gratuit et ouvert, la
sécurité, pour tous et souhaitée par
tous, s’est retrouvée, au fil des an-
nées, gravement compromise car
perturbée par une frange de la po-
pulation sans respect qui nuit grave-

ment au déroulement convivial de
la fête et donc à l’image de l’Eurofe-
ria et de la Ville. »
Reste que le nouveau schéma pro-
posé par la Ville ne pourra, selon
M. Gallo, que dénaturer l’événe-
ment, l’un des plus courus du dé-
but du mois de juin. « Ces mesures
affaibliront significativement la via-
bilité de nos indispensables parte-
naires et par conséquent les capaci-
tés de l’association », précise encore
le président. « Cela conduira donc
forcément à une réduction de la
qualité de l’événement mais, mal-
heureusement, en aucun cas, n’ap-
portera des réponses à la question
« sécurité ». »

RETOUR ENVISAGÉ EN 2014
« Les autorités de la Ville de
Bruxelles ne nous ont apporté ni
l’aide nécessaire, ni le réconfort suf-
fisant, ni les conseils ou la protec-
tion que nous, les citoyens, atten-
dons légitimement d’eux. Bien au
contraire, nous estimons qu’ils se
sont acharnés avec une série de me-
sures contraires qui rendent l’Euro-
feria ingérable », ajoute M. Gallo
qui affiche sa déception.
Même si, pour les chevilles ou-
vrières de l’Euroferia, il n’y a pas
meilleur endroit que le boulevard
du Centenaire, sous l’Atomium,
pour accueillir les échoppes de ta-
pas, sangria et les parades de che-
vaux – et bien que la fiesta ait
d’abord logé au parc Elisabeth à
Koekelberg. Le comité annonce
qu’il planchera pour un retour de
l’Euroferia en 2014. l

K. F.

ÉVÉNEMENT

L’Euroferia 2013
n’aura pas lieu

Trop de vandalisme : les organisateurs annulent tout. l L. L.
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8m² voor iedereen ! Maar niet voor creatieve ondernemers ? publieke ruimte ondernemen

‘New Yorkse Hotdogs’ van Arduino, en 
de Brusselse schepenen tolereren de 
hotdogs niet in de vijfhoek, omdat die 
afbreuk zouden doen aan de architec-
tuur van de stad. We leven in een an-
dere wereld de dag dat de toelating om 
te parkeren binnen de Vijfhoek afhangt 
van de esthetische kwaliteiten van een 
auto. We merken trouwens op dat elke 
gemeente zijn eigen specifieke regle-
ment heeft voor ambulante handel 
terwijl het parkeerbeleid wel geharmo-
niseerd is. 

De strenge regelgeving voor ambulan-
te handel is ingegeven door de vrees 
voor concurrentie met de bestaande 
vaste handel. Een vrees die blijkbaar 
plots geen rol meer speelt bij jaar-
lijkse mega-evenementen zoals ‘Win-
terpret’, die door de gevestigde lokale 
handel nochtans als concurrentie 

wordt ervaren, en als bron van mobili-
teitsproblemen.

De projectoproep van dit jaar bood de 
kans aan o.a. Habiba om 8m² parkeer-
plaats te gebruiken om met haar ‘Re-
touche Express’ kleren te herstellen in 
de wijk van de Papenvest. Of aan Da-
niel, Eric en Wim om op verschillende 
plaatsen in Vorst en Sint-Gillis fietsen 
te herstellen op een parkeerplaats. 
Aan Dounia om haar artisanaal ijs te 
laten proeven in Elsene. Of aan Bram 

en Thomas om met hun ‘Two Guys, one 
waffle : l’union fait la gauffre’ hun echte 
‘Brusselse Wafels’ met een bakfiets te 
verkopen. Gaan de politici hun creatief 
ondernemerschap ondersteunen of 
blijven ze het verder dwarsbomen met 
onduidelijke regelgeving ?

Jeroen Verhoeven 

Espace public :  
parking sauvage  
ou entreprendre ? 
Cette année, Bral a travaillé sur 
l’appel à projet ‘8m² pour tous’ 
en collaboration avec le projet 
Dreamstart de Microstart, une or-
ganisation qui soutient les micro-
entrepreneurs évoluant à l’extérieur 
du système bancaire classique. Avec 
cet appel à projets, Bral veut montrer 
qu’il est possible d’utiliser l’espace 
public d’une façon plus économe et 
plus responsable qu’en ne lui assig-
nant qu’une seule fonction, c’est-à-
dire le stationnement des voitures. 
La cherté du prix au mètre carré des 
surfaces commerciales exerce une 
forte pression sur la rentabilité des 
commerces bruxellois. Pour les en-
trepreneurs qui se lancent, ce fac-
teur peut même devenir un obstacle 
infranchissable. Quel contraste sai-
sissant avec les prix planchers du 
mètre carré d’espace public, sacri-
fiés au stationnement des voitures ! 
Selon Bral, permettre aux commer-
çants ou aux entrepreneurs locaux 
d’utiliser les mètres carrés d’espace 
public pourrait favoriser la diminu-
tion du trafic automobile et rendre 
la ville plus attrayante.  

||| RÉSUMÉ EN FRANÇAIS |||

Bram en Thomas, de mannen achter ‘L’Union fait la gaufre’ gebruikten een bakfiets om vanop een 
parkeerplaats hun echte Brusselse wafels van de hand te doen. © Bram Dewolfs

De strenge regelgeving voor ambulante handel  

staat in schril contrast met het laissez faire  

voor (wild)parkeren in Brussel.
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Une rapide addition des surfaces de 
patrimoine vacant (maisons, appar-
tements, bureaux, ateliers et dépôts, 
étages au-dessus d’un rez commercial, 
etc.) donne un total d’environ quatre 
millions de mètres carrés d’espaces 
inoccupés et sous-exploités. Une ap-
proche créative de ces espaces consti-
tuerait dès lors une des clés pour gérer 
l’essor démographique à venir.

Des évolutions positives
Fort heureusement, on assiste depuis 
quelques années déjà à une recrudes-
cence de l’intérêt porté à la réaffecta-
tion des bâtiments inoccupés ou sous-
exploités. Des efforts sont consentis 
en vue de réduire le trop-plein de bu-
reaux et d’en convertir une partie en 
logements. Une réflexion est également 
menée sur la mixité du développement 
des zones qui étaient jusqu’à présent 
réservées à l’activité économique. En 
parallèle, des expérimentations concer-
nant de nouvelles formes de maîtrise 
d’ouvrage (le Community Land Trust 
par exemple) sont mises en place.

Une autre évolution peut être résumée 
sous l’appellation ‘habitat groupé’ : des 
personnes décident d’habiter ensemble 
et de partager des équipements collec-
tifs présentant de nombreux avantages 
susceptibles de compenser l’envie d’un 
logement individuel. Par ailleurs, la re-
cherche de solutions collectives favorise 
également une utilisation écologique et 

parcimonieuse de l’espace et une plus 
grande implication de l’utilisateur, elle 
renforce le tissu social et permet, dans 
la plupart des cas, de réaliser des éco-
nomies.

Utilisation collective  
des bâtiments inoccupés =  
plus-value pour Bruxelles
Il est évident que tout espace inoccupé 
au sein d’une zone bâtie représente un 
potentiel constructif dont il convient de 
tirer profit avant d’investir de nouveaux 
espaces en périphérie de la zone. Cet 
aspect revêt une certaine importance 
dans le cadre d’une politique d’utilisa-
tion durable de l’espace. Les bâtiments 

vides sont généralement d’un type qui 
ne convient pas à l’habitat traditionnel 
(trop profond, trop haut, trop grand, etc.). 
Une recherche architecturale montre 
toutefois que nous pouvons exploiter 
l’inoccupation structurelle de manière 
créative et innovante pour introduire 
des solutions alternatives de logement.

Mais pour y parvenir, nous devons 
nous mettre en quête d’endroits revê-

tant un intérêt unique au sein de la 
métropole bruxelloise et comprenant 
de surcroît un certain type de bâti-
ments inoccupés : (étages surplom-
bant un rez commercial, ateliers et 
dépôts, bureaux, bâtiments publics 
inoccupés ou fermes agricoles dans 
la zone non urbanisée entourant 
Bruxelles). Ces lieux ont besoin d’un 
‘coup de pouce’, et pouvent servir 
d’exemple à des zones confrontées à 
des défis semblables, ils sont donc à 
même d’infléchir la tendance dans la 
production de logement à Bruxelles. 
La rue Neuve en est probablement 
l’exemple le plus célèbre, mais on 
peut également mentionner le Busi-
ness Park de Diegem ou l’île d’Aa à 
Anderlecht (voir illustrations).

La réutilisation d’infrastructures inoc-
cupées par le biais d’un programme 
de logement collectif est par définition 
une forme de construction flexible et 
modulable. L’approche proposée pour-
rait déboucher sur une offre complé-
mentaire en logements financièrement 
abordables et permettre de répondre 
aux desiderata de logements indivi-
duels en réduisant les charges et les 
coûts pour la société.

Dans les projets de rénovation urbaine de petite et de grande 

envergure, le développement de formes d’habitat collectif en 

mode de production à part entière constitue un terrain inexploité.

‘Eiland van Aa’ à Anderlecht et ‘NDSM-werf’  
à Amsterdam. © Bewoonbaar verklaard 

Frederik Serroen et Julien Tregarot ont étudié le phénomène de l’inoc-

cupation d’espaces bâtis dans Bruxelles et ses alentours ainsi que les 

stratégies utilisées ailleurs pour lutter contre celui-ci. Ils en ont tiré des 

enseignements pour la capitale belge.

Déclaré habitable

ALERT nr 385 – nov/dec 2013 BRAL14

carte blanche  inoccupation d’espaces bâtis à BXL



, 

Entre rêve et réalité
Les récentes initiatives de la Région de 
Bruxelles-Capitale – cellule régionale 
‘Logements inoccupés’, profession-
nalisation des agences immobilières 
sociales, contrats d’occupation tempo-
raire, etc. – constituent un pas dans la 
bonne direction. La mise en œuvre de 
ces mesures n’en est toutefois qu’à l’état 
embryonnaire, et l’on est en droit de se 
demander si elles suffiront. En effet, la 
politique d’aménagement du territoire 
connaît principalement deux niveaux : le 
régional, qui définit les grandes lignes de 
l’aménagement du territoire dans le plan 
de développement et d’affectation du sol, 
et le communal, qui gère l’application 
des dispositions et réglementations en 
matière de construction. Si ces deux ni-
veaux pouvaient se concerter davantage, 
des perspectives d’avenir s’ouvriraient et 
des programmes urbains plus cohérents 
pourraient voir le jour. La mise en place 
d’une régie adaptée est nécessaire.

Dans les projets de rénovation urbaine 
de petite et de grande envergure, le 
développement de formes d’habitat 
collectif en mode de production à part 
entière constitue un terrain inexploité. 
Il est évident que les prix devront rester 
abordables au moment de concrétiser 
l’approche proposée. Il conviendra de ci-
bler différents profils socioéconomiques 
grâce à une offre diversifiée en logements 
(taille, organisation) et en construc-
tions qui permettront une multitude 
de formes d’utilisation et de propriété. 
Les conditions de base sont tellement 

spécifiques que l’intervention d’inter-
médiaires comme celle d’une équipe 
motivée de fonctionnaires des services 
de l’urbanisme, d’une régie communale 
autonome ou d’une société de logement 
dynamique s’avère essentielle.

Les projets de rénovation urbaine à 
Bruxelles doivent trouver une résonance 
dans l’expérience et la méthode de tra-
vail d’autres grandes villes européennes. 
L’approche de l’Agentur für Baugemein-
schaften à Hambourg, du Baulückenma-
nagement à Berlin, de la Bouwblokkenteam 
à Anvers et des projets ‘klushuizen’ ou 
‘samen verbouwen’ à Rotterdam consti-
tuent certainement des sources d’inspi-
ration à prendre en considération.

La majorité des terrains et bâtiments 
appartiennent à des particuliers aux-
quels la Région ou la commune doivent 
s’adresser. Grâce à des quotas de ‘bâti-
ments groupés’ (cf. logements sociaux), à 
un fonds réservé aux communes pour 
permettre une offre de sites abordables 
ou à des charges d’urbanisme, le gou-

vernement sera en mesure, plus qu’au-
jourd’hui, de jouer son rôle sur le terrain.

La transformation de bâtiments inoc-
cupés et sous-exploités n’est évidem-
ment pas envisageable partout, mais 
elle est possible dans un nombre de 
cas plus élevé qu’on ne pourrait le pen-
ser. Elément clé du développement 
du logement collectif dans un projet 
d’urbanisme ou d’habitat, ces opportu-
nités peuvent aider à créer un nouveau 
marché du logement. Pourtant, il est 
globalement peu question de ce poten-
tiel dans le discours de planification 
concernant Bruxelles. Un plan d’avenir 
pour la capitale doit aujourd’hui com-
prendre une stratégie ainsi que des ins-
truments utilisables afin de piloter la 
future urbanisation à court terme.

Frederik Serroen, Julien Tregarot 
étudiants du master SteR* (Erasmus Hogeschool Brussel)

De Nederlandstalige versie van deze 
tekst is beschikbaar op bralvzw.be.

Le présent article et l’étude correspondante http ://issuu.com/bewoonbaar- 
verklaard/docs/bv) entendent alimenter le débat et la dynamique qui seront 
nécessaires à cet effet.

Nous devons nous mettre en quête d’endroits revêtant un intérêt unique au sein de la métropole bruxelloise et comprenant de surcroît un certain type de 
bâtiments inoccupés : étages surplombant un rez commercial, ateliers et dépôts, bureaux, bâtiments publics inoccupés ou fermes agricoles dans la zone 

non urbanisée entourant Bruxelles). Photos: Business Park à Diegem en Bigyard in Berlijn © Bewoonbaar verklaard 
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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.

http://www.bralvzw.be
http://issuu.com/bewoonbaar-verklaard/docs/bv
http://issuu.com/bewoonbaar-verklaard/docs/bv


Elf actievoerders van de 
Field Liberation Move-
ment (FLM) werden 
eind september veroor-
deeld tot voorwaarde-
lijke gevangenisstraf-

fen tussen de drie en de zes maanden, 
en het betalen van boetes en schade-
vergoedingen ten belopen van bijna 
30.000 €. 

De straf gaat over een actie tegen een 
demonstratie-proefveld voor GGO (ge-
netisch gemanipuleerde organismen) 
aardappelen in Wetteren. Tijdens die 
actie vervingen de activisten een aan-
tal genetisch gemanipuleerde aardap-
pelplanten door biologische planten, 
die geteeld worden vanwege hun goede 
weerstand tegen de aardappelziekte. 
Op deze manier willen de activisten 
de aandacht vestigen op natuurlijke 
oplossingen voor de agressieve schim-
mels. En vooral ook op de maatschap-
pelijke, gezondheids- en milieueffecten 
van ggo’s die nog onvoldoende gekend 
zijn. De veldbevrijders klagen het beleid 

aan dat de introductie van ggo’s in onze 
voeding, zonder grondig publiek debat, 
wil toestaan. 

Het is de actievoerders in elk geval gelukt 
om een kritische stem te laten klinken 
in het hele ggo-debat, maar nu dreigt 
het proces deze kritische stem voor al-
tijd monddood te maken. Meer nog, de 
veroordeling riskeert een gevaarlijk pre-
cedent te worden voor al wie in de toe-
komst actie wil voeren om een kwestie 
op de publieke agenda te krijgen. 

Ok, de actievoerders kozen ervoor om 
de wet te overtreden met een actie-
model waarover veel discussie bestaat. 
Maar door de actievoerders voor bende-
vorming te veroordelen wordt politieke 
actie op zich gecriminaliseerd. Door 
deze juridische bazooka boven te halen 
staat de rechter ver van het principe dat 
de strafwet beperkend geïnterpreteerd 

moet worden. De rechters schenen dat 
zelf ook te beseffen, want ze kozen ver-
volgens voor een strafmaat die in ver-
houding tot de scherpe veroordeling 
verbluffend mild was. Met andere woor-
den : ze schenen hun eigen uitspraak 
meteen te willen relativeren.

Met deze uitspraak toonde de rechter 
zich totaal blind voor de essentie van 
burgerlijke ongehoorzaamheid. Dat 
soort acties is namelijk per definitie 
illegaal maar daarom nog niet nood-
zakelijk onethisch of onverantwoord. 
Waren de stakingsacties die ons onze 
welvaartstaat hebben opgeleverd vroe-
ger ook niet illegaal ? 

Onze democratie kwam tot stand dank-
zij sociale actie, ook in het Midden-Oos-
ten bejubelen we actievoerders wan-
neer deze democratie opeisen. Maar 
hier wordt een van de basisprincipes 

van onze democratie op de helling ge-
steld : het recht op actievoeren. 

FLM blijft niet bij de pakken zitten en 
blijft strijden voor een breed debat 
over ggo’s. De 11 actievoerders gaan 
ook in beroep tegen de veroordeling. 
En vanwege van het belang voor onze 
democratie, voor het voortbestaan van 
talloze acties van andere sociale bewe-
gingen, vakbondsacties, manifestaties 
van  vredes- en milieubewegingen, ac-
ties van occupiers… roepen verschil-
lende organisaties en individuen op 
tot een brede steunbeweging tegen de 
criminalisering van activisme. Met Bral 
steunen we volmondig deze oproep.

Sarah Hollander,
voorzitster Bral

voor meer info : www.fieldliberation.org

Het einde van burgerlijke
ongehoorzaamheid ?

www.fieldliberation.org

