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plannen  
en afwijken

Ons rampzalig ruimtelijk beleid 
in Brussel komt voor een groot 
stuk voort uit de versnipperde 
bevoegdheden en de misplaatste 
concurrentie tussen de beleids-
niveaus. Maar meer nog uit het 
gebrek aan visie en planning.

Het Gewest wil nu het Wetboek 
Ruimtelijke Ordening aanpassen 
maar die wijzigingen brengen 
geen soelaas. Integendeel, ze 
rollen een juridische rode loper 
uit om de zogenaamde niet te 
missen projecten snel vergund te 
krijgen : voetbalstadion, mode- 
of congrescentrum...

Wat is nog het nut van ontwik-
kelingsplannen en richtschema’s 
als de regering desnoods ver-
gunningen aflevert die afwijken 
van die plannen ? Ook al blijven 
de procedures en openbare 
onderzoeken behouden, we ver-
glijden naar een opportunistisch 
vergunningenbeleid.

We verwachten van de over-
heid een eigen, duurzame visie 
op stedenbouw en een volun-
taristische planning. Plus con-
trole op de uitvoering van die 
plannen !

Sarah Hollander

Voorzitter Bral vzw 
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f e d e r a t i e  v o o r  a c t i e v e  b X l a a r s

Het Gewest stelt nieuwe plannen voor op drie fronten tegelijk : 
mobiliteit, geluid en afval. Bral pareert met de publicatie ‘Zero Waste  
in Brussel, aanbevelingen van het terrein voor een dynamisch 
gewestelijk afvalbeleid’. En met deze Alert.

op de afvalberg  
met een B-ploeg

Niet alleen onze auto en onze stookketel 
bedreigen het klimaat en de luchtkwaliteit… 
Ook onze enorme consumptie legt een hypo-
theek op de aarde. Onze verbrandingsoven 
stoot jaarlijks 500 000 ton broeikasgas uit. En 
dan is er nog de milieuschade bij de produc-
tie, zoals het ‘verborgen afval’. De winning 
en verwerking van grondstoffen voor een 
tandenborstel betekent bijvoorbeeld ander-
halve kg vuilnis. Een gsm vijfenzeventig 
kg. De gemiddelde Europeaan zou jaarlijks 

vijftig ton natuurlijke rijkdommen opsoupe-
ren. Deze interessante cijfers staan te lezen 
in het nieuwe afvalplan en het bijhorende 
milieu-effectenrapport waarmee het Brus-
sels Gewest dit gigantische milieuprobleem 
te lijf wil gaan. 

meten = weten
De boedelscheiding tussen afvalbestrijding 
en netheid die we de laatste jaren gezien 
hebben, gaat in dit plan gewoon door. De 

Eerste nieuwe plan van het Gewest : de afvalberg meten en verkleinen.  
Maar vreemd genoeg laat het Gewest de beste spitsen op de bank zitten.

bXl in de wereld



tekst heeft ‘geen betrekking op afval dat op 
de openbare weg werd achtergelaten’. Alsof 
vuilnis en sluikstorten niks met elkaar te 
maken hebben. 

Nieuw is dan weer dat het Gewest werk 
wil maken van een betere rapportering. Om 
eindelijk te weten hoeveel afval er circuleert 
in Brussel ! Dat werd tijd. In de Staat van 
het Leefmilieu 2006 van onze milieuadmi-
nistratie staat droogweg al : ‘de beschikbare 
opvolgingsmiddelen voor afval zijn ontoe-
reikend voor het opstellen van betrouwbare 
statistieken’. We weten wel dat Net Brussel in 
het piekjaar 2000 per persoon 514 kg vuilnis 
ophaalde. Die hoeveelheid daalt sindsdien 
jaarlijks. Maar vermoedelijk komt dat omdat 
privéfirma’s marktaandeel veroveren bij de 
inzameling van kantoorafval.

afvalberg groeit
De cijfers waarover we wel beschikken, staan 
allemaal mooi opgelijst in het milieueffecten-
raport. Daarin staat heel wat informatie voor 
wie belangstelling heeft in de afvalproblema-
tiek. Op basis van Europese tendensen, gaat 
dat rapport ervan uit dat onze afvalberg nog 
altijd stijgt, met een snelheid van één à twee 
procent per jaar. Tot overmaat van ramp is de 
stijging van de selectieve inzameling gestopt. 
We blijven al een paar jaar steken op een scha-
mele 22 procent. Ter vergelijking : Vlaanderen 
sorteert 70 procent van z’n afval.

hoge ambitie
De regering zet hoog in op afvalpreventie en 
plakt er zelfs cijfermatige doelstellingen op : 
10 000 ton verpakkingsafval minder, 12 000 
ton organisch afval, 6 000 ton papierafval ! 
Zo wil ze de uitstoot van de verbrandingsoven 
met een kwart terugschroeven. 

Het Gewest hangt deze cijfers niet aan de 
grote klok en dat is jammer. Het gaat om een 
heel ambitieus plan. Wij kennen geen enkel 
land of regio dat er al in geslaagd is haar 
afvalberg te doen krimpen. In Vlaanderen 
bijvoorbeeld blijft de hoeveelheid afval de 

laatste jaren stabiel. Brussel mocht dus best 
uitpakken met een wervende campagne, onder 
de titel ‘Brussel naar het postafvaltijdperk’ of 
iets dergelijks. Dergelijk signaal geven aan de 
bevolking is ook belangrijk.

Er is echter nog één probleempje : ze zijn 
vergeten een timing te zetten op die preven-
tiedoelstelling. Dat komt omdat we nu voor 
het eerst een plan hebben zonder einddatum, 
dat au fur et à mesure kan evolueren. Het 
kabinet van de minister van leefmilieu geeft 
de vergetelheid toe. Vermoedelijk komt er nog 
een timing in het plan tot 2014.

laag schot
Ambitieuze doelstellingen vragen om krach-
tige maatregelen. En gelukkig is er de 
geplande biomethanisatie die veel keukenaf-
val uit de verbrandingsoven zal houden. Maar 
het Gewest durft geen maatregelen te nemen 
die de Brusselaars voelen in hun portefeuille : 
geen statiegeld, geen belasting op de witte zak. 
Het Gewest rekent op een sorteerverplichting 
en meer controle en boetes, maar voorziet 

ook al een plan B, bij wijze van politiek 
compromis. Als onze selectieve inzameling 
niet met 50 procent stijgt tegen 2014, wordt 
de betaalzak bestudeerd. Midden in een ver-
kiezingsjaar nota bene. 

A propos : op www.bralvzw.be vind je ons 
alternatieve voorstel over huisvuilzakken : een 
systeem met quota gratis zakken, gecombi-
neerd met stevig belaste extra zakken.

Net Brussel ?
Iets krachtiger klinkt het over de zelfklever 
‘reclame neen bedankt’. Als de verspreiding 
van die zelfklever op onze brievenbussen niet 
toeneemt tegen 2010, gaan we ‘initiatieven 
nemen’ om omgekeerde stickers te maken : 
‘reclame gewenst’ of zoiets.

En misschien komt er nog een financiele 
stimulans voor Net Brussel, het agentschap 
dat ons afval ophaalt. Subsidies a rato van hun 
resultaten inzake recyclage en hergebruik, zit-
ten er niet in ; de forfaitaire financiering blijft 
gewoon behouden. Maar het plan voorziet wel 
een taks op verbranding. Als Net Brussel via die 
taks een deel van haar inkomsten moet terugbe-
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Het Gewest stuurt een 
reserveteam het veld 
in om het ambitieuze 
afvalplan waar te 
maken. Geen spoor 
van sterkhouders als 
statiegeld en betalende 
huisvuilzak. 

nul-afval
Bral presenteert Zero Waste in Brussel, 
aanbevelingen van het terrein voor een 
dynamisch gewestelijk afvalbeleid. Een 
publicatie met straffe vaststellingen en 
interessante ideeën die voortkomen uit 
ronde tafels, brainstorms en individuele 
contacten met bewoners, deskundigen en 
terreinwerkers. Je kan de tekst vinden op 
www.bralvzw.be of bestellen op 02/217 
56 33.

Brusselaar is niet selectief
Vergelijking tussen de drie gewesten uit het milieueffectenrapport :  
de ophaling per kg per inwoner.

Waals Gewest Vlaams Gewest Brussels Gewest
witte zak 163 120 349

grof vuil 15 10 13

selectieve deur-aan-deurophaling 56 140 85

glas-en andere bollen 22 25 11

containerparken 252 248 23

veegvuil en gemeenteafval 36 5 7

totaal 544 548 488

Brussel haalt veel te weinig afval selectief op. In vergelijking met Wallonië sorteren we 
nog redelijk. Maar we halen nauwelijks iets op via containerparken. En ook onze ‘bol-
lenpolitiek’ kan nog veel beter.

www.bralvzw.be
www.bralvzw.be


Even in herinnering brengen. Het eerste Iris-
plan van ‘98 legde een globale strategie voor 
om bereikbaarheid, concurrentiekracht en 
leefbaarheid met elkaar te verzoenen. Onder-
tussen is het autoverkeer blijven groeien en 
voorspelt men tegen 2015 de totale stilstand. 
Welke paardenmiddelen bevat Iris 2 om de 
auto aan de kant te houden ?

Iris �de poging
Iris 2 opent zeer bescheiden : de eerste fase, tot 
2012, bevat geen enkel paardenmiddel. Alleen 
een update van het oude Irisplan. Maatregelen 
als het gewestelijk parkeerbeleid, gewestelijke 
fietsroutes en zones 30 zijn te lang in de kast 
blijven zitten en het Gewest wil die nog eens 
lanceren. 

In de tekst vinden we ook het Vicom-pro-
gramma terug. Dat staat voor vitesse com-
merciale en moet het bovengronds openbaar 
vervoer sneller doen rijden. Enkele lijnen 
krijgen grotendeels een eigen baan en een 
hoge frequentie. Bij verkeerslichten moeten 
ze absoluut voorrang krijgen. Waarom dit 
soort maatregelen er deze keer wel zouden 
komen terwijl ze al jaren gepland zijn, wordt 
nergens duidelijk.

capaciteitsuitbreiding
Een tweede fase, 2012 tot 2015, heet de over-
gang versnellen. Aan het eind van die etappe 
moet er 10 procent minder autoverkeer zijn 
dan in 1999. Een forse capaciteitsuitbreiding 
van het openbaar vervoer moet daarvoor 
zorgen. Het Gewestelijk Expres Net of 
Gen zou tegen dan haar intrede doen en het 
Gewest start studies om het metronetwerk uit 
te breiden. Daarnaast komen er studies om 
Brussel klaar te stomen voor een systeem van 
wegentarifering in de Benelux.

In de laatste fase, 2016 tot 2020, wil het 
Gewest eindelijk de fameuze doelstelling ‘20 
procent minder autoverkeer’ van het Gewes-
telijk Ontwikkelingsplan (GewOP) bereiken. 
Ze rekenen daarbij ook op de invoering van 
de slimme kilometerheffing en een volledig 
operationeel Gen.

metro
Waar het niet lukt om het openbaar vervoer 
bovengronds sneller te laten rijden, bevestigt 
het plan de ondergrondse oplossingen die we al 
kenden : nieuwe tunnels op de ganse middenring 
en onder het Ter Kamerenbos, de doortrekking 
van de tramverbinding Noord-Zuid richting 
Schaarbeek-Vorming en in een latere fase rich-
ting Ukkel... In veel gevallen worden die onder-
grondse lijnen nieuwe metro’s. Bijzondere 
aandacht gaat naar de Europawijk, die bediend 
zal worden door de nieuwe metrolijn Kalevoet-
Schaarbeek-Vorming en door de hertekende 
lijn Vanderkindere–Luxemburg-Simonis. Het 
Luxemburg-Zuid- en Weststation worden zo 
de spil van een hertekend metronet.

E40 boven
In hetzelfde hoofdstuk : de extra autotun-
nels. Het Gewest wil de E40 doortrekken 

onder de Wet- en de Belliardstraat tot aan de 
kleine ring. Ook het uitgaand verkeer onder 
de Keizer Karellaan gaat ondergronds. Het 
verkeer van het Hermann-Debroux-viaduct 
zou een tunnel induiken tot op de Pleinlaan. 
Ter hoogte van het De Troozsquare en van de 
Navo komen kleinere tunnels. Al die tunnels 
zullen onze lanen volgens het plan veiliger en 
leefbaarder maken.

gedoogbeleid ?
Het plan neemt gas terug inzake specialisatie 
van het wegennet. Iris 1 wou het lokaal wegen-
net omvormen tot zone 30 en het doorgaand 
verkeer kanaliseren naar de grote assen. Dat 
zal niet lukken, zegt het Gewest nu. Het plan 
rekent voor dat een strenge toepassing van dit 
principe zou leiden tot een overbelasting van 
de grote assen, met nadelige impact voor het 
bovengronds openbaar vervoer en de door-
stroming en leefbaarheid op de grote lanen. 
Daarom wordt een nieuw type weg geïntrodu-
ceerd : collectoren van het type A. Deze straten 
zouden evengoed zones 30 worden maar ze 
krijgen een functie die het midden houdt tus-
sen een lokale weg en een interwijkenweg. Dit 
zal toch geen gedoogbeleid voor sluipverkeer 
inhouden zeker ?

talen aan het Gewest, zou zij evengoed gedwon-
gen kunnen worden om meer inspanningen te 
leveren voor recyclage en hergebruik.

containerparken
Verder wil het Gewest haar dienstverlening op 
punt stellen : twee nieuwe gewestelijke contai-
nerparken, een minimale infrastructuur voor 
asbestafval en via een interessanter subsidie-

mechanisme de werking van de gemeentelijke 
containerparken optimaliseren. Er komen 
ook meer selectieve vuilbakken op straat. En 
het Gewest zal werken aan een circuit voor 
hergebruik van bouwmaterialen. 

Allemaal interessante voornemens maar 
Joost mag weten of het voldoende zal zijn om 
de ambitie waar te maken. Wij zijn er in elk 
geval niet gerust in. Als jij onze twijfels deelt, 

kan je reageren. Het afvalplan is in openbaar 
onderzoek tot 15 december. Je vindt het plan 
en het milieueffectenrapport op www.leef-
milieubrussel.be of bij je gemeentebestuur. 
Op onze website www.bralvzw.be hebben 
we ook een bezwaarschrift klaar dat je kan 
gebruiken als bron van inspiratie. Bellen naar 
02/217 56 33 behoort ook nog altijd tot de 
mogelijkheden.

�

overal tunnels !

anders mobiel

Nr 2 : het Irisplan. Het Gewest wil de vraag naar verplaat-
singen opvangen met grote infrastructuurwerken : overal 
metro’s en de E40 tot aan de kleine ring ! Wat mogen we 
verwachten van dit ‘aanbodbeleid’.

Het Gewest wil de 
capaciteit van het 
openbaar vervoer 

fors opdrijven. En als 
de auto’s in de weg 

rijden, gaan ze gewoon 
ondergronds. Maar wie 

zal dat betalen ?

www.leefmilieubrussel.be
www.leefmilieubrussel.be
www.bralvzw.be
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middenweg
Het Gewest zegt gekozen te hebben voor 
een ‘realistische middenweg’ : geen ideaal 
maar ook geen business as usual. Ons valt 
vooral op dat het Gewest kiest voor een 
‘aanbodbeleid’ : het plan anticipeert op een 
verder toenemende vraag en kiest voor een 
forse uitbreiding van de infrastructuur, zowel 
voor het openbaar vervoer als voor de auto. 
Het Gewest wil blijkbaar ieders vriendje 
zijn : fietser, voetganger, tramgebruiker… 
en vooral de automobilist. 

De vraag is waar de Brusselse regering 
het geld zal halen om die dure ingrepen te 
financieren. In de daluren rijden de metro’s 
bovendien zo goed als leeg door onze minder 
dicht bevolkte wijken. En wat zal ze kiezen 
als de kosten hoger uitdraaien dan verwacht : 
meer metro voor het internationale Brussel of 
meer trams om de Brusselse wijken te bedie-
nen ? Autotunnels of meer fietspaden ? 

verplaatsingen stimuleren
Nog fundamenteler : volgens veel deskun-
digen en de milieubeweging brengt zo’n 
uitbreiding van het aanbod geen zoden aan 
de dijk. Nieuwe infrastructuur leidt automa-
tisch tot meer verplaatsingen en dus tot meer 
milieuoverlast, werpen zij op. Zij vinden 
het veel belangrijker dat we de vraag naar 

verplaatsingen inperken. Als we relatief 
verre verplaatsingen minder noodzakelijk en 
minder aantrekkelijk maken met logistieke 
concepten, fiscaliteit en ruimtelijke ordening, 
verkleint de nood aan dure infrastructuur-
ingrepen vanzelf. Dat toont ook aan dat de 
timing van het Irisplan niet snor zit. Als we 
eerst het aanbod van het openbaar vervoer en 
autobanen uitbreiden en pas later een slimme 
kilometerheffing invoeren, zal de vraag naar 
mobiliteit ondertussen alleen maar stijgen.

wat en waar ?
Het plan is nog in openbaar onderzoek tot 
30 november. Je kan het raadplegen in de 
negentien gemeentehuizen en op de daartoe 
speciaal ontworpen website www.iris2.irisnet.
be. In november stelt de minister het plan voor 
op publieke informatievergaderingen. Je krijgt 
daarvoor nog een flyer in je bus. 

Het advies van Bral en onze partners staat bin-
nenkort op www.bralvzw.be. Meer info bij Ben 
Bellekens op ben@bralvzw.be of 02/217 56 33.

metro Noord
Het globale Irisplan is pas in openbaar onderzoek en wat doet het Gewest ? Het bestelt 
doodleuk een ontwerp voor een metro Noord-Bordet. Die zou lopen van het Noordstation, 
over Liedts en de Berenkuil, langs Helmet en Vredeplein. Het samenwerkingsakkoord 
Beliris met de federale staat zou centen leveren voor deze studie.

Enigszins bizar, dit verhaal. Uit Iris valt niet op te maken dat de tram op dat traject snel 
plaats zou maken voor een metro. Het gaat nochtans om een belangrijke verandering. Het 
kan ondermeer inhouden dat de veel-
heid aan tramhaltes vervangen wordt 
door… slechts zeven metrostations. 
Of zullen tram en metro boven elkaar 
blijven rijden ?

Zo’n ingrijpende keuzes horen vol-
gens ons thuis in een breder maatschap-
pelijk debat over mobiliteit.

Lawaaioverlast tast de levenskwaliteit in Brus-
sel aan. Het aantal klachten gaat jaar na jaar 
omhoog : 30 procent van de Brusselse bevolking 
heeft last van lawaai van het wegverkeer, 21 pro-
cent van lawaai van horeca of buren, 17 procent 
heeft klachten over vliegtuigen en ruim 2 procent 
klaagt over treinen. Ook het aantal klachten over 
airconditioning neemt toe. Bijna de helft van de 
klagers zou een verhuis overwegen.

Lawaai kan serieuze gevolgen hebben voor 
de gezondheid : hoge bloeddruk, vermindering 
van concentratie, verminderd gehoor, stress,... 
Niet alleen het volume bepaalt de schadelijk-
heid. Ook factoren als duur, toonhoogte en 
subjectieve beleving maken het geluid meer 
of minder draaglijk.

lawaaipreventie
Het Gewest presenteert nu haar ontwerp 
Geluidsplan 2008-2013 in openbaar onder-

zoek. Het plan focust vooral op verkeerslawaai 
en precieze lawaaioverlast in de wijken. 

Terwijl het eerste geluidsplan eerder de 
curatieve kaart trok met gerichte ingrepen 
zoals premies voor geluidsisolaties, wil Leef-
milieu Brussel met dit tweede plan nu vooral 
lawaai voorkomen. 

De doorgedreven samenwerking met de 
gewestelijke administratie Mobiel Brussel 
is hierbij opvallend. Bij het heraanleggen 
van wegen, zullen zij in een vroeg stadium 
geluidsdempende maatregelen overwegen. 
Wegbedekking en snelheidbeheersende maat-
regelen spelen hierin een voorname rol.

Wat buurtlawaai betreft, trekt het Gewest 
met haar plan de kaart van bemiddeling. 
Leefmilieu Brussel zal voorzien in vorming 
van gemeentepersoneel en terreinorganisaties 
om problemen inzake geluidsoverlast op 
wijkniveau efficiënter op te lossen. 

spoor en lucht
Het geluidsplan herbevestigt de overeen-
komst met de Nmbs om geluids– en tril-

lingswerende maatregelen te voorzien in de 
(her)aanleg van spoorlijnen in het Brussels 
stadsmilieu. Volgens het kabinet van de 
bevoegde minister moeten ingenieurs van 
de spoorwegen daarvoor steeds meer zorg 
aan de dag leggen.

Wat betreft vliegtuiglawaai heeft het 
Gewest weinig hefbomen in handen. Veel 
hangt af van de strategische keuzes die 
Vlaanderen zal maken over haar luchtha-
vengebied. Het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest stelt in haar geluidsplan wel een 
inter-gewestelijk observatorium voor om dis-
cussies over vliegtuiglawaai een objectieve 
basis te geven.

openbaar onderzoek
Het ontwerp Geluidsplan 2008-2013 is in 
openbaar onderzoek tot 31 december. Je 
kan het raadplegen op www.leefmilieu-
brussel.be. Je vindt er ook achtergrondinfo 
over geluidsoverlast en een vragenlijst. 
Het plan ligt ook in de negentien gemeen-
tehuizen.

brussel staat veel te luid
En ten slotte pakt het Gewest ook het 
lawaai aan, met een nieuw geluids-
plan.

leefbare buurt
© Extra Medium, flickr.com

www.iris2.irisnet
www.bralvzw.be
mailto:ben@bralvzw.be
www.leefmilieubrussel.be
www.leefmilieubrussel.be
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nieuws van het front lekker parkeren op speelruimte

Op de zonnige zondag 19 oktober 
zakten tientallen Brusselaars met 
toeters, bellen en kinderwagens 
af naar Flagey. Ze hielden er 
een symbolische actie tegen het 
parkeerbeleid van de gemeente 
Elsene. Sinds enkele weken is het 
toegestaan om te parkeren op het 

plein. In afwachting van de onder-
grondse parking onder Flagey, zo 
heet het. Terwijl dit stuk plein bij 
de heraanleg duidelijk bestemd is 
als ontspannings- en speelruimte. 
De actie was een organisatie van 
het stadscollectief Disturb en 
kreeg de steun van Bral.

zeker wonen

Na Gaucheret en Helihaven was 
Willebroek de laatste zone van 
de Noordwijk die nog wachtte 
op een bijzonder bestemmings-
plan of bbp. Wanneer je dit leest 
is dat bbp waarschijnlijk net 
goedgekeurd. Het grote verschil 
met die twee andere plannen – en 
zeker met het Manhattanplan 
– is dat de woningen deze keer 
geen schaamlapje zijn voor de 
kantoren. Ze staan zelfs centraal. 
Er komt plaats voor zowat 2000 
mensen, alstublieft.

Dat is niet verwonderlijk. De 
perimeter van het bbp is ideaal 
voor woonfuncties. De kanaal-
oever die we kennen van Brus-
sel-Bad, tussen de Citroëngarage 
en de Redersbrug, is de ideale 
locatie voor een ‘waterfrontont-
wikkeling’. Een uitzicht op het 
kanaal is nu eenmaal veel aan-
genamer dan een uitzicht op een 
drukke verkeersas. De voorziene 
kantoren en productieactiviteiten 
worden krijgen een plaats langs 
de Willebroekkaai. Dat is immers 
geen kaai aan het water maar een 
stadsautostrade, net achter de 
gebouwen langs de kaai.

gene krot
Woningen krijgen dus de toploca-
ties. Het bekendste voorbeeld is 
de Premiumtoren. Dat is de spec-
taculaire woontoren met handel, 
horeca en vrijetijdsinfrastructuur, 

die een plaats krijgt op de oude 
Delhaizedepots. Neem daar de 
ontwikkeling van Thurn & Taxis, 
de aanleg van de Picardbrug en 
het nieuwe openluchtzwembad 
bij en je weet dat we hier een 
wijk haut de gamme aan het 
creeëren zijn. De maandelijkse 
huurprijs voor een pas afgewerkt 
appartement in een blok naast de 
Premiumtoren ligt nu op 2.000 
euro. De vraag is welk effect dit 
zal hebben op de achterliggende 
straten ?

Patrimoniumliefhebbers zijn 
blij met de bescherming van de 
Citroëngarage en de werkplaats 
van de Stad iets verderop. Maar 
hun hart bloedt des te harder bij 
de afbraak van de oude Delhai-
zedepots. Deze liggen al tegen 
de vlakte nog voor er zelfs maar 
sprake is van een vergunningsaan-
vraag voor de Premiumtoren !

skyline
In het hart van de kantoorpool in 
de Noordwijk staat een nieuwe 
en spectaculaire hertekening 
van de skyline op stapel. Op 
de hoek van de Bolivarlaan en 
de Antwerpsesteenweg verrijst 
binnenkort een nieuw kantoorge-
bouw van 75 000 m². Niet zoveel 
minder dan de Dexiatoren op het 
Rogierplein dus. Het bestek van 
de effectenstudie is goedgekeurd 
en deze voorziet onder meer een 

parking voor 204 voertuigen. 
Maar aanvrager Fortis Real Estate 
wacht daar niet op. Ze hebben 
het terrein al omgetoverd tot een 
maanlandschap en de eerste fun-
dering al gelegd.

brussels tower
Ook de voormalige Rtt-toren 
– huidige roepnaam Brussels 
Tower –  naast het Wtc, onder-
gaat binnenkort een transforma-
tie. De toren wordt ontmanteld, 
gerenoveerd en – natuurlijk 
– uitgebreid. De totale grond-
oppervlakte gaat van 45 000 m² 
naar 63 400 m². In 2006 werd een 
eerste vergunningsaanvraag voor 
een aanzienlijke uitbreiding nog 
afgewezen, mee onder druk van 
de mensen van Samenlevingop-
bouw Brussel. Zij vestigden er 
de aandacht op dat verschillende 
buurtbewoners door de geplande 
nieuwe hoogte van het gebouw 
letterlijk in de schaduw werden 
gezet. De plannen waren ook niet 
bepaald in overeenstemming met 
het bbp Helihaven. De bouwpro-

motor moest een nieuw project 
voorleggen en er moest een 
nieuwe grondige effectenstudie 
komen. Dat is nu dus gebeurd. 
Enkele weken geleden gaf de 
overlegcommissie een positief 
advies op de plannen, op voor-
waarde dat de aanvrager 21 van 
de 359 parkeerplaatsen inwis-
selde voor fietsenstallingen. De 
Wtc-torens worden momenteel 
lichtjes gerenoveerd.

zenith
Ook de Zenithtoren op het einde 
van de Albert II-laan, het laat-
ste project voor dit deel van de 
Noordwijk, krijgt stilaan vorm. 
De eerste steen is één jaar geleden 
al gelegd. Volgens onze telling 
zitten ze momenteel al voorbij de 
helft. Met haar 23 verdiepingen 
en 30 000 m² kantooroppervlakte 
past dit gebouw in het zogeheten 
Gaucheretproject, dat ook drie 
woonblokken en zeven huizen 
achter het gebouw voorziet. Het 
einde van de werken is gepland 
voor 2010.

Noordwijk de luxe
De saga van de Noordwijk loopt ten einde. Terwijl de laatste 
torens verrijzen of op de tekentafel liggen, krijgt de jetset 
een echte woonwijk aan de waterfront.

Er komt plaats voor 2000 mensen aan het kanaal. © Atenor

Flagey dient volgens de plannen en de 
vergunning niet om te parkeren. © Disturb
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de afvalberg 
slopen 
Daar kunnen we mee beginnen. 
Als we dit afvalplan nog wat 
kunnen verbeteren dan wel.  

reageren op afvalplan  
& geluidsplan kan via 
www.leefmilieubrussel.be of 
je gemeentehuis. Op onze 
webstek www.bralvzw.be 
vind je onze analyse van het 
afvalplan en onze publica tie 
Zero Waste in Brussel.  
Of via 02 217 56 33.
reageren op het Irisplan kan 
je op www.iris2.irisnet.be. 
Wie niet op de virtuele snel-
weg kan, kan ook hiervoor 
op z’n strijkplank naar het 
gemeentehuis surfen. Onze 
reactie op het Irisplan staat 
andermaal op onze website.
je kan de mobiliteitsminister 
vragen stellen op één van 
z’n roadshows. Info op 
diezelfde iris-website.

Dupré & Co is de naam 
van het comité dat actief 
is achter het station van 
Jette. Hun actie voor de 
Week van Vervoering 

was een van de laureaten van de 
projectoproep van Bral & Inter 
Environnement Bruxelles (Ieb) 
“Geef zuurstof aan je buurt”.

voorbeeld  
van wijkwerking
De actieweek begon in de Dupré-
straat op een zondag met de 
‘opening’ van één van de schaarse 
speelstraten in Brussel. Afbeel-
dingen van voetstapjes verbonden 
het ene huis waar kinderen wonen 
met het andere. De straat onder-
ging een metamorfose die de hele 
week bleef duren. Het comité 
hing ook een groot spandoek 
met een origineel ontwerp onder 
de passerelle die de Dupréstraat 
zo kenmerkt. Een meisje uit de 
buurt blaast een grote zeepbel 
die het zone 30-bord reflecteert. 
Het beeld ademt vriendelijkheid 
en symboliseert ook de broosheid 
van kinderen. 

Voorts waren er ook alterna-
tieve verkeersborden, gevelver-
sieringen, flyers en affiches. Op 
die mooie affiches zie je kindjes 
spelen met een rond voorwerp 
– een voetbal, een feestneus, een 
springbal –  dat telkens vervangen 
werd door een zone 30-bord. De 
Week eindigde met een straata-
peritief op vrijdagavond en een 
straatfanfare (onder politiebege-
leiding) op zaterdag.

Rob
Eén van de spilfiguren van het 
comité is Rob Gneo. De Week 

ligt al een tijdje achter ons, maar 
hij geniet nog na. 
Rob : ‘Het was inderdaad heel 
tof om allemaal voor één keer 
onze tuinmeubelen ostentatief 
op de stoep te zetten’, vertelt hij. 
‘Een aperitiefje, barbecueën, een 
heerlijke geur in de straat,... Ook 
de fanfare heeft veel mensen op 
de been gebracht. Iedereen met 
wat muzikale aanleg of goesting 
nam z’n instrument beet en hop ! 
De straat op. Er waren wel wat 
automobilisten die zich ergerden 
omdat ze de hele rit achter de 
stoet moesten rijden. Maar de 
overgrote meerderheid van de 
chauffeurs bleek van goede wil. 
We hebben iedereen alleszins met 
de neus op de snelheidsproblema-
tiek gedrukt.’

Hoe lang bestaan jullie al ?
Rob : ‘Ongeveer een jaar. We zijn 
de eerste keer samengekomen met 
de actie Dag van de Buren. Het 
idee was vooral om elkaar beter 
te leren kennen. Daarna zijn we 
steeds meer gaan doen. Iedereen 
kon zich scharen achter een mobi-
liteitsproject en daarom hebben we 
onze kandidatuur ingediend om 
mee te werken aan de Week van 
Vervoering.’  

Hoe kregen jullie bijna de hele 
buurt achter jullie project ?
Rob : ‘We willen echt dat het 
comité de mening van de meerder-
heid van de bewoners vertegen-
woordigt en dus hebben we eind 
2007 een mobiliteitsenquête uitge-
voerd, die meer dan 108 ingevulde 
formulieren opleverde. Zo hebben 
we de buurtbewoners dichter bij 
elkaar kunnen brengen rond een 

gedeelde bezorgdheid : 
het verkeer.’

Wat is het probleem 
in jullie wijk ?
Rob : ‘De mensen zijn heel 
bezorgd over de overdreven 
snelheid. Bovendien wil de 
Nmbs haar parkingcapaciteit 
aan de achterkant van het sta-
tion van Jette verdubbelen. Zo 
krijgen we nog meer verkeer. 
De Dupréstraat is nu eenmaal 
maar een straat waar slechts één 
auto door kan. ’t Is gewoon te 
gek voor woorden om hier nog 
wagens aan te zuigen. Het mobi-
liteitsplan van Jette duidt deze 
zone duidelijk aan als gemengde 
woon- en ambachtszone en zegt 
ook dat de verkeerstoevloed nu 
al te groot is.’ 

‘Het werd tijd dat we de koe 
bij de horens vatten. We heb-
ben tijdens de Week een aantal 
schepenen op bezoek gehad. Het 
komt erop aan om verder aan 
hun oren te trekken. We gaan 
een dossier samenstellen met 
onze visie op de parking en de 
heraanleg van de Dupréstraat 
en omgeving, in de hoop dat 
ze rekening houden met onze 
mening en wensen.’

‘Het moet me ook nog even 
van het hart : de f inanciële 
steun die we via Bral en Ieb 
kregen heeft heel veel mensen 
zin gegeven om mee te doen. 
Als ook anderen geloven in 
wat we doen, krijgt onze actie 
extra legitimiteit. Bedankt 
daarvoor.’

Graag gedaan Rob, zeer graag 
gedaan.

van spelende kinderen
interview

Wijkcomité Dupré & Co uit Jette schreef voor de Week van Ver-
voering een verhaal om een puntje aan te zuigen : een lang volge-
houden, vriendelijke actie die veel mensen op de been bracht.

de kracht 
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