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op de top 
van de afvalberg
Aan de zonnige kant valt de
afvalproblematiek op. De
Vlaamse berg huishoudelijk
afval  is  opgehouden te
groeien en dat is voor het
eerst. Bovendien is de Vla-

ming  kampioen sorteren, en
dus slinkt de hoeveelheid res-
tafval sinds ’95 jaar na jaar.
De doelstelling van 150 kg
restafval per persoon komt in
zicht. Op dat vlak kunnen we
in Brussel een voorbeeld
nemen aan de Vlaamse aan-

pak. De hoeveelheid huis-
houdelijk afval (rest + gesor-
teerd)  is moeilijk te vergelij-
ken want de statistieken zijn
anders samengesteld. Wat
zeker is dat de Brusselaars
maar een dikke 20% van het
huishoudelijk afval sorteren.

Zou het met het bedrijfsafval
dezelfde goede weg opgaan,
was er in Vlaanderen hele-
maal reden tot jubelen. Maar
dat is niet het geval. De berg
bedrijfsafval, ‘goed’ voor
90% van de hele afvalberg,
blijft vooralsnog stabiel. 

betuttelen?
Een milieualert deze uitgave.
Het Vlaams Gewest heeft name-
lijk haar 2-jaarlijks milieu- en
natuurrapport uitgebracht. Ook
voor onze Brusselse beleids-
makers is dit Mira-T-rapport
interessant want zij gaan te vaak
voort op de tast bij gebrek aan
cijfers en observatoria.

Mira leert ons dat het loont
om de economie verplichtingen
en beperkingen op te leggen.
We produceren milieuvriende-
lijker onder dwang en die koers
moeten we aanhouden. Het ver-
velende is echter dat we den-
ken alsmaar meer welvaart
nodig te hebben en dus gaat het
met de totale vervuiling toch de
slechte kant op. We rijden meer,
stoken meer, kopen meer.

De milieuvervuiling van de
particulieren aanpakken, is
mogelijk. Vlaanderen heeft het
bewezen met de betalende vuil-
niszak voor huisvuil. Maar het
animo voor gelijkaardige maat-
regelen is beperkt. Politiekers
krijgen snel te horen dat ze
‘betuttelen’. Een vreselijk woord.
Betuttelen is eigenlijk gewoon
grenzen stellen aan de vrijheid
zodat we de vrijheid van ande-
ren en die van de toekomstige
generaties niet beknotten.

Een andere weg is er niet. We
moeten creatief zijn en zoeken
naar grenzen die zo weinig moge-
lijk hinderen. We moeten volop
kiezen voor dialoog en vorming
opdat mensen zouden beseffen
waarom grenzen nodig zijn.

Albert Martens
voorzitter Bral vzw

E E N  U I T G A V E  V A N  B R A L  V Z W

vlaams rapport vivisecteert ons leefmilieu

mira heeft het licht gezien
(vrij naar Gorky)

Uit Mira-T, milieu- en natuurrapport Vlaanderen – thema’s, kunnen we opmaken op welke terreinen
ons leefmilieu vooruitgang boekt.We zetten de evoluties op een rijtje die voor Brussel ook relevant zijn.
Op het vlak van het leefmilieu is de grens immers meestal moeilijk te trekken.

bXl in de wereld
de maatschappelijke meerwaarde
van dieselauto’s is soms zelfs te
zien met het blote oog

vervolg pagina 2
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café kyoto

ober! iedereen nog een natuurramp

sneller en sneller
De broeikasgassen zijn al
enkele jaren voer voor kran-
tenartikels. Toch is de aarde
nog maar een schamel graadje
warmer geworden sinds het
begin van de industriële re-
volutie. De laatste 25 jaar
versnelde de opwarming
spectaculair: de laatste halve
graad is er bijgekomen op die
kwarteeuw. Dat lijkt niet zo
verschrikkelijk veel maar
gevreesd wordt dat onze eco-
systemen zich maar kunnen
aanpassen aan een verande-
ringsritme van 1 graad per
eeuw. Heel veel planten- en
dierensoorten dreigen er
anders het loodje bij te leggen.

Het ergste is dat we nog
maar aan het begin staan van
het opwarmingsproces. De
zogenaamde terugkoppe-
lingsmechanismen zullen het
proces geleidelijk aan ver-
snellen. Naarmate de tem-

Sommigen noemen het nog altijd ‘doemdenken’
maar de meeste wetenschappers voorspellen dat de
komende decennia nog veel meer natuurrampen
voor ons in petto hebben.We zullen nog veel bene-
fietavonden nodig hebben.

peratuur stijgt, boren we
immers nieuwe bronnen van
broeikasgassen aan. Ten eer-
ste komt er geleidelijk aan
meer waterdamp vrij in de
atmosfeer en ook die fun-
geert als een serreglas rond
onze planeet. De toename
van bosbranden in de hetere
regio’s brengt dan weer meer
CO

2
in de lucht. En door de

opwarming van de polen,
komen er verschillende kool-
stofverbindingen vrij. Neem
nu het smelten van de perm-
afrost, de permanent bevro-
ren ondergrond in het hoge
noorden. Als het zover komt,
zal het organische materiaal
dat daar al ligt sinds de tijd
van de dino’s, beginnen rot-
ten. Daarbij zouden 450 mil-
jard ton aan methaan en CO

2

de lucht in gaan. Ook het
poolwater absorbeert miljar-
den ton koolstof dankzij haar
lage temperatuur. De opwar-

ming die we in gang gezet
hebben, kan het klimaat dus
meezuigen in een opwaartse
spiraal van almaar sneller
stijgende temperaturen. De
meest pessimistische voor-
spellingen spreken van 5 gra-
den extra tegen het eind van
de eeuw.

welk weer 
krijgen we?
Moeilijke vraag. Wetenschap-
pers nemen aan dat we vooral
heel extreme weersfenome-
nen zullen meemaken. Meer
stormen, overstromingen,
langere droogtes... vooral in
het zuiden. Vreemd genoeg
zou het kunnen dat Noord-
Europa kouder wordt. Het
bevriezen van het zeewater
rond Groenland werkt op dit
moment als een gigantische
pomp: het zuigt warm water
uit het Zuiden aan en brengt
zo de golfstroom op gang die
Scandinavië een leefbaar kli-
maat bezorgt. Als dat bevrie-
zen gaat slabakken, zou de
golfstroom wel eens kunnen
stilvallen. Het eindresultaat
valt moeilijk te voorspellen.

vervolg van pagina 1

De gezinnen doen het dus
beter dan de bedrijven.

stof en vos
Uit de hemel komt goed en
slecht nieuws. Europa heeft
de industrie verplicht iets aan
haar uitstoot te doen en dat
werkt. We stoten duidelijk
minder zware metalen uit
(door loodvrije benzine bij-
voorbeeld) en minder dioxi-
nes (door saneringen in de
afvalverbranding en de indus-
trie). Ook de vluchtige orga-
nische stoffen (VOS) kom je
al minder tegen in de lucht
(het kankerverwekkende ben-
zeen bijvoorbeeld) maar we
hebben nog veel afstand af te
leggen om de benzeen-doel-
stelling te halen. Recent
onderzoek leert ons dat ben-

zeen al gevaarlijk is bij veel
lagere concentraties dan
gedacht.

De huishoudens boeken op
dit vlak niks vooruitgang; we
gebruiken nog altijd evenveel
lijm, verf, reinigingsmidde-
len e.d. waaruit vluchtige
organische stoffen als ben-
zeen ontsnappen. Hoog tijd
om over te schakelen op meer
koosjere producten.

Met het schadelijk, zwe-
vend stof (roet bijvoorbeeld)
gaat het pas echt de verkeerde
kant uit. Kenners noemen dit
stof PM 10 en PM 2,5: hoe
lager het cijfer, hoe kleiner
de partikels en hoe dieper ze
doordringen in de longen.
Omdat allerlei schadelijke
moleculen zich kunnen vast-
zetten op die stofdeeltjes, zijn

ze een vehikel voor ernstige
gezondheidsproblemen. Mira
toont aan dat het toenemende
aantal auto’s en vooral dan de
toename van dieselwagens de
uitstoot van dit zwevend stof
de laatste jaren weer doet stij-
gen. Vooral diesels zijn echte
stofvodden. Zorgwekkend.
Europa denkt nu aan een ver-
plichting om dieselwagens uit
te rusten met een filter.

heet onder 
de voeten
En natuurlijk is er het kli-
maat. De totale uitstoot van
broeikasgassen stijgt niet lan-
ger maar de daling die levens-
noodzakelijk is, is nog lang
niet ingezet. Aan de indus-
trie en de landbouw zal het
niet liggen. Die hebben de

laatste jaren flink gesneden
in hun uitstoot. Het probleem
is dat het verkeer blijft toe-
nemen en dat de huishoudens
meer verbruiken. Ook de
energiesector is een slechte
leerling.

Heel België zit dus nog ver
boven de doelstelling die we
ons opgelegd hebben in het
kader van de Kyoto-akkoor-
den. We zwijgen nog over de
verdere reducties die nodig
zijn na 2012 maar waarover de
internationale onderhande-
lingen pas beginnen. Nage-
noeg iedereen is het er over
eens dat de Kyotodoel-

stellingen maar een eerste stap
zijn. Als we de opwarming
willen beperken tot 2°C, moe-
ten we nu ingrijpen. De wereld
moet alleen nog een akkoord
bereiken over een concreet
CO

2
streefdoel en over een

verdeling van de lasten.
Voor de volledigheid:

Vlaanderen en Wallonië moe-
ten de Belgische reductie van
broeikasgassen met hun twee-
tjes halen. Brussel mag in
2012 nog een kleine 3,5%
meer uitstoten dan in 1990.
Voorwaar een privilege waar-
mee we niet te morsig moe-
ten omspringen.

enqueteresultaten
Eind december peilde Bral vzw bij de gemiddelde Brus-
selaar naar de kennis van de afvalophaaldiensten van het
Agentschap Net Brussel. Op 4 verschillende locaties
wisten we 94 Brusselaars te strikken. Het Dapperheids-
plein te Anderlecht, het Sint-Gillis voorplein, de super-
markt Delhaize te Sint Joost en het Bockstaelplein te
Laken vormden het schouwtoneel van onze interview-
technieken. Enkele vaststellingen:
– het begrip ‘groene plekjes’is onvoldoende ingeburgerd

en onbekend. Slechts 10 op de 94 ondervraagden
weten dat je op deze plekjes klein chemisch afval
kunt afgeven (bijna 11%).

– van de 94 ondervraagden dachten er slechts 6 spon-
taan aan de thuisophaling door Net Brussel (het groene
nummer) toen we hen vroegen op welke manier(en)
ze zich van hun grof afval konden ontdoen. Het groene
nummer is een dienst die te allen tijde kan gebeld wor-
den. De 19 gemeenten hebben elk hun eigen regeling
die sterk kan uiteenlopen.

– een noodzakelijke voorwaarde om te sorteren is de ken-
nis van de ophaaldagen van de blauwe en de gele zak.
Slechts 15 ondervraagden (16%) kenden de ophaal-
dagen in het deel van de gemeente waarin ze wonen.

Als de permafrost-zone smelt en rot, komt er een gigantische hoop
koolstof vrij in de atmosfeer.
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blik over de grens
mag duitsland statiegeld heffen op blikjes?

Lege drankblikjes eindigen hun carrière vaak op de straat. Niet in Duitsland.
Daar betaalt de consument al sinds 2003 statiegeld op blikjes en andere weg-
werpverpakking. Een prima truc om inzameling te stimuleren. Maar wat
blijkt? Onze oosterburen krijgen een veroordeling aan hun broek.

blikjes van straat
Het platform Aanval op afval
is ervan overtuigd dat de
invoering van statiegeld een
einde zou maken aan de weg-
werpmentaliteit. Als een
blikje geld waard is, zal de
consument immers minder
geneigd zijn het op straat te
kieperen. Desnoods zijn er
wel mensen die rondslinge-
rende blikjes verzamelen om
een centje bij te verdienen.

Ook Duitsland redeneerde
zo. Statiegeld zou de verkoop
van herbruikbare verpakkin-
gen stimuleren en ten tweede
zou het een eind maken aan
zwerfvuil. Daarom betaalden
de Duitsers 0,25 euro extra op
alle eenmalige verpakkingen
tot 1.5 liter. Voor verpakkin-
gen hierboven tellen ze 0,50

euro neer. De winkelier die
wegwerpverpakkingen ver-
kocht, was verplicht die ver-
pakking terug te nemen en
het statiegeld terug te betalen.

Na amper een half jaar was
het aandeel van de her-
nieuwbare flessen al met 9%
gestegen (tot 59.2% voor de
geïnteresseerden) en lagen de
straten er opvallend properder
bij. Wat kunnen we hebben
tegen een regeling die goed is
voor het milieu en die het
zwerfvuil aanpakt? Wel...

oneerlijke
concurrentie
Jawel, dit is de reden waarom
het Europees Hof Duitsland
heeft teruggefloten. In het
Duits systeem moest de con-
sument zijn blikjes en PET-

flessen terugbrengen naar de
winkel waar hij ze gekocht
had. Vervolgens moest de
fabrikant ze daar ophalen.
Voor buitenlandse bedrijven
was dit nadelig omdat zij hun
blikjes en flessen dan in
Duitsland moesten oppikken
(wat extra transportkosten
betekende). Bovendien wer-
ken buitenlandse fabrikanten
bijna uitsluitend met een-
malige verpakkingen. Duitse
producenten maakten al
meer gebruik van herbruik-
bare verpakkingen en had-
den dus ook een concuren-
tieel voordeel.

Het Duitse systeem leed
aan kinderziekten. Sommige
buitenlandse fabrikanten
konden soepel inspelen op
de nieuwe regeling en brach-

ten een herbruikbare fles op
de markt (en poetsten daar-
mee ineens hun imago op).
Andere producenten slaag-
den er niet in om plots hun
verpakking overal op te
halen. Daardoor stopten veel
verkooppunten bijvoorbeeld
gewoon met de verkoop van
blikjes Deens bier. Ze wisten
geen blijf met al die ingeza-
melde blikjes. Nederlandse
exporteurs zouden hierdoor
16 miljoen euro omzetver-
lies geleden hebben in 2004.

meteen opnieuw
beginnen
Het Hof zegt dat er inder-
daad sprake was van oneer-
lijke concurrentie maar raakt

niet aan het principe van het
statiegeld op wegwerpver-
pakkingen. Wél moeten er
meer inzamelpunten komen
en dient er een langere over-
gangstermijn te zijn zodat
fabrikanten de tijd hebben
om zich voor te bereiden. De
Duitse regering had deze uit-
spraak voorzien want enkele
dagen later voerde het al een
nieuw systeem in. Ze voor-
zien nu in een overgangsfase
van een jaar. Dit betekent dat
er al in 2006 terug een sta-
tiegeldsysteem op wegwerp-
verpakking komt met als
groot praktisch voordeel dat
onze Duitse broeders gemak-
kelijker hun blikjes kwijt zul-
len geraken.

leefbare buurt

van hergebruik naar recyclage in nederland

ridder EU, beschermer 
van vrije markten
Wie soms in een Nederlandse supermarkt koopt, heeft het zeker al gemerkt:
frisdrank en water worden er verkocht in herbruikbare plastieken flessen.Goed
voor ‘t milieu maar niet naar ieders zin.

Verschillende studies tonen
aan dat de totale milieukost
van hergebruik in dichtbe-
volkte landen lager ligt dan
de recyclagekost, ondanks de
vervuiling die gepaard gaat
met het transport en de spoe-
ling. Bij herbruikbare flessen
denken wij in België spontaan
aan glazen flessen. Herbruik-
bare PET-flessen zijn echter
minder zwaar en ondermeer
daarom milieuvriendelijker.
Het argument dat ecotaks ons
zou beletten met de fiets om
drank te gaan, valt weg.

visie verloren
In ons land bevoordeelt de wet
op de ecoboni ook herbruik-
bare plastieken verpakkingen
(weliswaar minimaal) maar
toch blijft het vooral een
Nederlands fenomeen. De
Nederlandse regering koos
bewust voor hergebruik. In het
marktsegment van grote
drankverpakkingen is enkel
de hervulbare PET-fles toege-
laten. De industrie en de han-
delaars waren echter ontevre-
den met de regeling omdat ze
tot hogere vervoer- en opslag-

kosten leidde. En binnen de
EU begon er hier en daar al één
het V-woord te mompelen:
vrije markt. Een officiële
klacht was er nog niet maar
voor de huidige, Nederlandse
regering was dat niet nodig. Ze
herziet haar verpakkingsbe-
leid. Net als in Duitsland zien
we een conflict ontstaan tussen
de vrije markt en de bescher-
ming van het milieu.

stap terug
Vanaf 2006 wordt de her-
bruikbare PET-fles dus ver-

vangen door zijn lichtere en
éénmalig te gebruiken variant
zoals wij die kennen. Met sta-
tiegeld. Het Duitse systeem
dus. Nog altijd beter dan het
onze maar voor Nederland
allicht een stap achteruit. De
regering beweert nochtans dat
de totale milieukost niet zal
verhogen. Niet omdat recy-
clage even goed zou zijn als
hergebruik maar omdat ze ook
statiegeld zal invoeren op
kleine PET-flesjes die tot nu
buiten schot bleven. De betere

recyclage van die kleintjes
moet het verlies van de her-
bruikbare fles compenseren.
Dat het één niets met het ander
te maken heeft, hoor je de
regering niet zeggen.

Hoe de inzameling juist zal
gebeuren is nog onduidelijk.
Wel zal er statiegeld komen
op grote en kleine PET-fles-
sen. Dit heeft dan net als in
Duitsland de bedoeling om
het zwerfvuilprobleem tegen
te gaan.

Studies tonen aan dat hergebruik milieuvriendelijker is dan recyclage.
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surfing ANB1

brussels dirt by water

De gewoonte om maatregelen af te kondigen op het moment van hun haal-
baarheidsonderzoek heet ‘Governement by announcement’. Zo begrijpen wij
dat huishoudafval binnenkort via het kanaal vervoerd wordt. De haalbaar-
heidsstudie komt eraan.

terminal voor 
witte zak
De redenering is eenvoudig: waarom nog
vuilniskarren van Anderlecht of Vorst naar
Neder-Over-Heembeek laten rollen met een
pracht van een kanaal langsheen de ver-
brandingsoven? Ongeveer een derde van ons
huishoudelijk restafval (in totaal vult Brus-
sel 350 000 ton witte zakken per jaar!) zou
via het water kunnen. Een besparing van
zo’n 10 000 ritten per jaar en aanzienlijk
minder verkeersdruk, lawaaioverlast, CO

2
-uit-

stoot en luchtverontreiniging. Een (eco)logi-
sche keuze dus. De vuilniskarren van bij-
voorbeeld Jette en Evere zouden rechtstreeks
naar de verbrandingsoven blijven rijden.

Voor afvaltransport over water moet de
regering een laadinstallatie bouwen op het
Biestenbroekdok in Anderlecht. Dit leeg-
staand terrein behoort de Haven toe. De vuil-
niskarren in het zuiden zouden daar storten
in containers. In Heembeek is er al een con-
tainerterminal en zijn er geen nieuwe inves-
teringen nodig.

De bevoegde instanties bestuderen momen-
teel het kostenplaatje. Dit onderzoek gaat
ook na of bedrijven uit de buurt interesse
hebben om de laadterminal te gebruiken. De
studie en de bouw van de terminal zouden niet
langer dan 2 à 3 jaar vergen. Nog voor de ver-
kiezingen surft je witte zak over het kanaal!

1 Agentschap Net Brussel, 
dat wil zeggen: die van de vuilnijskar.

zelfverzekerd sluipen 
met de gps
GPS autonavigatiesystemen kennen sinds hun com-
merciële intrede eind jaren ‘90 een steile opmars. Pro-
ducenten van navigatie-cd’s verwachten 36 miljoen
gebruikers in heel Europa tegen het jaar 2006. Het ver-
band tussen GPS autonavigatiesystemen en ongewenst
sluipverkeer in woonwijken blijft echter onderbelicht.

route gps
Eind verleden jaar bond de
burgemeester van de Ant-
werpse gemeente Mortsel de
kat de bel aan. De gemeente
krijgt door haar ongelukkige
ligging colonnes vrachtwa-
gens te slikken. Vele daarvan
laten zich ‘blindelings’ lei-
den door GPS autonavigatie-
systemen. Het gemeentebe-
stuur beweert dat zulke
systemen geen rekening hou-
den met het feit of een route
door een woonwijk voert of
niet. Zo klaagt de burge-
meester over ‘mastodonten
die vastrijden in smalle stra-
ten, voetpaden die stuk gere-
den worden en woonstraten
die al te vlug gerenoveerd die-
nen te worden.’ We vragen
ons af of zulke autonaviga-
tiesystemen ook in Brussel
het sluipverkeer in de hand
werken?

sluipverkeer 
is vaak een gevolg van files op
de grotere assen en invalswe-
gen. Automobilisten kiezen
het hazenpad en banen zich
een alternatieve route door-
heen kleinere straten en
wegen. De herwonnen vrij-
heid van de automobilist komt
in feite neer op een oneigen-
lijk gebruik van het wegennet.
Lokale wegen en woonwij-
ken ‘degraderen’ tot transit-
zones. Een groot aandeel
automobilisten blijft echter
grommend aanschuiven in de
file. Uit angst voor complete
desoriëntatie in deze of gene
woonwijk houden ze vast aan
hun vertrouwde traject. Een
GPS autonavigatiesysteem
verlaagt echter de drempel
om de verzadigde hoofdas-

sen te verlaten en werkt sluip-
verkeer en kriskrasverplaats-
ingen in de hand. Een GPS
autonavigatiesysteem herbe-
rekend een alternatieve route
zonder het Noorden kwijt te
raken. De chauffeur bewaart
het overzicht t.o v. zijn ver-
trouwde traject. Automobi-
listen veranderen in zelfver-
zekerde ‘sluiperds’.

uit wijken
Het is van essentieel belang
dat GPS autonavigatiesyste-
men op dwingende wijze
steunen op een doordachte
categorisering van het wegen-
net om doorgaand verkeer uit
de woonwijken te weren. In
het Gewestelijk Ontwikke-
lingsplan (Gewop) van 2002
heeft het Brussels Hoofdste-
delijk Gewest (BHG) zulke
categorisering van wegen
vastgelegd. Het Brussels
wegennet bestaat uit subwe-
gennetten die elk een ver-
schillend debiet aan auto’s en
vrachtwagens ontvangen. Zo
onderscheidt het BHG in orde
van stijgend debiet: plaatse-
lijke wegen, wijkverzamel-
wegen, interwijkenwegen en
grootstedelijke wegen. Dit
onderscheid is primordiaal
om bestemmingsverkeer van
doorgaand verkeer (sluipver-
keer in woonwijken) te schei-
den. Idealiter wordt het door-
gaand verkeer langs de
grootstedelijke en interwij-
kenwegen geleid. Door een
uitgebalanceerde bewegwij-
zering en verschillen in weg-
profiel moet dit onderscheid
voor de weggebruiker duide-
lijk zijn. Daar meer en meer
chauffeurs zich door GPS
laten leiden, zou dit logi-

scherwijze ook een digitale
weerspiegeling moeten krij-
gen.

Zo ver zijn we nog niet.
Het zal heel wat voeten in de
aarde hebben alvorens de
theoretische categorisering
concrete vertaling krijgt. Het
Gewop heeft trouwens een
richtinggevende kracht en
geen verordende kracht.
Bovendien beheren gemeen-
ten het grootste deel van het
wegennet (82,5%) en leggen
ze bij de inkleuring van het
wegennet heel wat autono-
mie aan de dag. De meeste

autonavigatiesystemen in Bel-
gië steunen op digitale kaar-
ten geleverd door de firma
Tele Atlas. Deze houden geen
rekening met een categorise-
ring van wegen. Wel houdt
het systeem bij de berekening
van de snelste weg rekening
met de verschillende snel-
heidsregimes. Zo vermijden
chauffeurs willens nillens bij
die berekening de bebouwde
kom waar een regime van
50km/u van kracht is. In een
grootstedelijk context verliest
dit echter elke betekenis.

Een duurzaam mobiliteits-

beleid dat de rust in de woon-
wijken wil terugbrengen moet
rekening houden met een
progressief gebruik van GPS
autonavigatiesystemen. Maat-
regelen tegen sluipverkeer
zoals lussensystemen, ‘uit-
gezonderd plaatselijk verkeer’
en zones 30 dreigen te ver-
worden tot pleisters op een
houten been. Het laatste
woord is hierover niet gezegd.
Al jullie intuïtieve erva-
r ingen zi jn  welkom op
ben@bralvzw.be.

anders mobiel

gps op, laat je rijden...



De renovatiewerken aan de
financietoren startten in janu-
ari en zijn dus onherroepe-
lijk. In de ruimere omgeving
van de RAC-gebouwen spe-
len vaste omgevingselemen-
ten een grote rol zoals de
verschillende grote kantoor-
complexen (Nationale Bank
en Dexia), maar ook het hoog-
teverschil is er een factor.
Deze vaste elementen mogen
ons niet beletten om te dro-
men van een ambitieuze
invulling voor de RAC-site
en over een ontwikkeling van
het hele gebied errond.

breuklijn in de stad
Vanuit verschillende hoeken
zijn er telkens ideeën en denk-
pistes de wereld ingestuurd
die trachten een antwoord te
bieden aan de problemen die
het RAC kenmerken. De
grootste, algemeen erkende
kritiek op de site betreft zijn
inplanting in het stadsweefsel.
Iedereen kent de lange blinde
muur langs de Pachecolaan
die echt niet uitnodigt om te
kijken wat erachter ligt.
Bovendien moet je de wei-
nige toegangswegen zoeken
om op de site te geraken. De
geslotenheid van het kanto-
rencomplex ten opzichte van

Alle ambtenaren verlaten geleidelijk aan het Rijks-
administratief Centrum (RAC) en het richtschema
dat de ontwikkeling zal bepalen, is in de maak. Het
zal niet eenvoudig zijn om tot een degelijk ontwik-
kelingsplan te komen want een aantal elementen op
de site zelf en in zijn omgeving liggen vast.

de omliggende wijken wordt
nog verscherpt door de
inplanting van de gebouwen
met onder andere een lange
kantoormuur langs de Ko-
ningsstraat. Het RAC is dus
als het ware gescheiden van
de stad maar vormt ook zelf
een scheiding in het stads-
weefsel.

een creatieve en
ambitieuze invulling
Vincent Cartuyvels, een
Brussels kunsthistoricus,
heeft zijn toekomstvisie van
het RAC voorgesteld in het
recent verschenen boek
‘Change. Brussels the Capi-
tal of Europe.’. In dit boek
stellen verschillende natio-
nale en internationale archi-
tecten en kunstenaars hun
visie voor op de ontwikke-
ling van een aantal Brusselse
wijken. Het boek is een aan-
klacht op het gebrek aan cre-
ativiteit en ambitie in de
Brusselse stedenbouw en
roept op om te dromen over
Brussel in de toekomst. In
zijn studie over het Rijksad-
ministratief Centrum pleit
Vincent Cartuyvels voor een
heuse stedelijke ‘recon-
quista’. Hij ziet de hervor-
ming van de site als geleide-

lijk en natuurlijk proces met
aandacht voor afwisseling,
complementariteit, duur-
zame ontwikkeling en voor
het leven in het algemeen.
Een gefaseerde ontwikke-
ling waarbij in elke fase een
deel van de site zo ontwik-
keld wordt dat ze op zich-
zelf leefbaar is. Dit ontwik-
kelingsproces bestaat uit een
geheel van microprojecten
die geleidelijk aan het ste-
delijk landschap veranderen
en het stadsleven weerspie-
gelen.

ramblas pacheco
Allemaal goed en wel, maar
waar moeten die micropro-
jecten dan concreet toe lei-
den? Het scenario in ‘Change’
bestaat eerst en vooral uit de
hervorming van de volgens
Cartuyvels enorme en nutte-
loze Pachecolaan in een tot
de verbeelding sprekende
‘Ramblas Pacheco’. Deze
Ramblas moet de gebouwen
van het RAC integreren in het
stadsweefsel door enerzijds
het niveauverschil met de
Pachecolaan te overbruggen
en anderzijds een plaats te
geven aan een grote variatie
aan functies. Als een geheel
van smalle wegen met groene
ruimten, pleintjes, woningen
aan lage huurprijzen, winkels,
bureaus met diverse diensten,
brede voetpaden en terrasjes
vormt de Ramblas een eerste
stap in de verovering van het
betonnen complex.

Een ander element waarop
Cartuyvels de nadruk legt in
zijn scenario is de bevorde-
ring van een hypermixité. Op
de hele site moeten wonen,
werken, sport en cultuur ver-
weven zijn. In de stad komen
deze functies te vaak geschei-
den voor wat de stadsdyna-
miek en het stadsleven belem-
mer t .  Het  RAC dus als
bruisende wijk die moet uit-
groeien als aantrekkingspool
in Brussel.

basisprincipes
Op het eerste gezicht lijkt dit
een ambitieus plan maar het
bevat zeker een aantal basis-
principes die ook in vroegere
studies zijn terug te vinden.
Zo zijn de verbinding van de
site met het stadsweefsel en de
multifunctionaliteit een
belangrijk onderdeel van de
visie van de Stad Brussel op
de herbestemming van het
RAC in 2002. Maar ook op
het MapRAC-weekend geor-
ganiseerd door CityMine(d)
in  maar t  2004  werden
dezelfde elementen bestu-
deerd. Als antwoord op het
toegankelijkheidsprobleem
stelden de deelnemers van
MapRAC voor om enerzijds
de Pachecolaan te versmal-
len en het hoogteverschil met
de blinde muur weg te werken
door een uitgebalanceerd ter-
rassysteem. Anderzijds zou
het intensiever gebruik van
de site door een multifunc-
tionele invulling een deel van

de barrière tussen het RAC en
de rest van de stad moeten
wegwerken.

Een nieuwe bestemming
voor het RAC zelf is onvol-
doende. De ontwikkeling van
de ruimere omgeving moet
de volle aandacht krijgen.
Het gaat immers over een
hefboomgebied en dus moe-
ten we ons de vraag stellen
over hoe het RAC een hef-
boom kan betekenen voor
het hele Noord-Oosten van
de Vijfhoek en misschien
zelfs voor de andere kant van
de kleine ring.

nadruk 
op werkwijze
Deze verschillende denkpis-
tes voor de ontwikkeling van
de site zijn belangrijk in het
proces van sensibilisering
van de algemene opinie rond
de toekomst van het RAC,
maar uiteindeli jk is  de
manier waarop de planning
voor de ontwikkeling van dit
gebied gebeurt minstens
even belangrijk. Want als er
een multifunctionele invul-
ling moet komen en de bar-
rières met de omliggende
wijken weggewerkt moeten,
is het noodzakelijk de bewo-
ners van de wijken in kwes-
tie mee bij het plannings-
proces te betrekken. De
bewoners zijn immers voor-
name partners in de discus-
sie over de nieuwe functies
van een groot complex in
hun buurt.

zeker wonen

welke toekomst voor het RAC?
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vergunningsaanvragen in openbaar onderzoek

• BRUSSEL LOUIZA
verbouwingen – 
Mercelisstraat 70
Het OCMW van Brussel vraagt een
stedenbouwkundige vergunning voor
de renovatie van een opbrengsthuis tot
1 studio en 1 triplex en de afbraak en
de heropbouw van het bijgebouw.
Tot 4/02/2005
Overlegcommissie op 15/02/2005

• BRUSSEL NO/
LEOPOLDWIJK

heraanleg weg – 
Ambiorixsquare, Paviastraat, 
Archimedesstraat
Stedenbouwkundige vergunning voor
de aanleg van een verhoogd plateau
aan de kruispunten Ambiorix-
square/Paviastraat en Ambiorix-
square/Archimedesstraat.
Tot 4/02/2005
Overlegcommissie op 15/02/2005

• BRUSSEL VIJFHOEK
verbouwingen – 
Hoogstraat 242-246, 
hoek Valkstraat 2
Het OCMW van Brussel vraagt een
stedenbouwkundige vergunning voor
de afbraak en de heropbouw van een
eengezinswoning op nr. 244, de
samenvoeging van het handelsge-
lijkvloers van nr. 242 en 244, de
afbraak en de heropbouw van bijge-
bouwen en inrichting van 4 woningen
op nr. 246.
Tot 4/02/2005
Overlegcommissie op 15/02/2005

uitbreiding – Werfkaai 3-7
Stedenbouwkundige vergunning voor
de bouw van 6 appartementen boven
een gelijkvloers en aanleg van een
parking (5 voertuigen).
Tot 4/02/2005
Overlegcommissie op 15/02/2005

• HAREN
nieuwbouw – Raketstraat
Eurocontrol vraagt een stedenbouw-
kundige vergunning voor de bouw
van een complex voor de vervaardi-
ging van immateriële goederen, de
uitbreiding van de openluchtparking
en milieuvergunning IA met bestek
effectenstudie voor de uitbating van
opslagplaatsen, diverse werkplaat-
sen, diverse technische installaties
en een openlucht- en overdekte par-
king (>400 voertuigen).
Tot 4/02/2005
Overlegcommissie op 15/02/2005

• JETTE
weg – J-B Serkeynstraat
Het gemeentebestuur vraagt een ste-
denbouwkundige vergunning voor
de heraanleg van de weg en de voet-
paden.
Tot 18/02/2005
Overlegcommissie op 25/02/2005

• LAKEN
ziekenhuis – 
A. Van Gehuchtenplein 4
De Ziekenhuisvereniging Brussel en
Schaarbeek vraagt een stedenbouw-
kundige vergunning met effecten-
verslag voor de herstelling van het
paviljoen G, de bestemmingswijzi-
ging van de dodenkapel naar confe-
rentiecentrum en de herinrichting
van de omgeving van het paviljoen.
Tot 4/02/2005
Overlegcommissie op 15/02/2005

afbraak/nieuwbouw – 
Vilvoordsesteenweg 1
De Haven van Brussel vraagt een
stedenbouwkundige vergunning voor
de afbraak en de heropbouw van de
zeilschool, de scoutslokalen, de
woning van de havenmeester en de
zeekadettenschool.
Tot 4/02/2005
Overlegcommissie op 15/02/2005

nieuwbouw – 
Duysburghstraat 4-10
Stedenbouwkundige vergunning voor
de sloop van garageboxen en de bouw
van 12 appartementen en een over-
dekte parking (11 voertuigen).
Tot 4/02/2005
Overlegcommissie op 15/02/2005

• NEDER-OVER-HEEMBEEK
nieuwbouw – 
A. Van Osslaan, De Tyraslaan, 
De Bejarlaan 1
Stedenbouwkundige vergunning voor
de bouw van een onderhoudswerk-
plaats voor voertuigen, met kantoor
en gemengde zones en milieuver-
gunning IB met effectenverslag voor
de uitbating van diverse opslag-
plaatsen en een openluchtparking (38
voertuigen).
Tot 4/02/2005
Overlegcommissie op 15/02/2005

• OUDERGEM
toonzaal – 
Waversesteenweg 2245A
Stedenbouwkundige vergunning en
milieuvergunning IB met effecten-
verslag voor de uitbreiding en ver-
bouwing van een toonzaal, een over-
dekte parking en openluchtparking
(95 voertuigen).
Tot 3/02/2005
Overlegcommissie op 15/02/2005

• SCHAARBEEK
busbedding – Kerselarenlaan
Stedenbouwkundige vergunning voor
de aanleg van een busbedding in de
Kerselarenlaan tussen de A. Reyer-
slaan en de Leviesquare.
Tot 13/02/2005
Overlegcommissie op 25/02/2005

• St-GILLIS
bestemmingwijziging – 
Overwinningstraat 204
Stedenbouwkundige vergunning voor
de bestemmingwijziging van een
woning in een school.
Tot 7/02/2005
Overlegcommissie op 1/03/2005

bestemmingwijziging – 
Belgradostraat 81
Stedenbouwkundige vergunning voor
de bestemmingwijziging van een
opslagplaats in woning.
Tot 7/02/2005
Overlegcommissie op 1/03/2005

danszaal – 
Charleroisesteenweg 50
BCS partners BVBA vraagt een
milieuvergunning II voor de uitbating
van een danszaal.
Tot 2/02/2005

• UKKEL
spoorlijn – Horzelstraat,
Noordkriekenstraat,
Lindenlaan, Sophoraslaan,
Braambeziënlaan,
Godshuizenlaan
De NMBS vraagt een stedenbouw-
kundig attest met effectenstudie voor
de verbreding naar 4 sporen van lijn
124 tussen de Vleeskersenstraat en de
gewestgrens en de inrichting van een
stopplaats aan de kruising met lijn 26.
Tot 8/02/2005
Overlegcommissie op 23/02/2005

parking – 
Messidor, Burgemeester 
J. Herinckxstraat
Milieuvergunning IB met effecten-
verslag voor de uitbating van een
overdekte parking (128 voertuigen).
Tot 31/01/2005
Overlegcommissie op 9/03/2005

parking – M. Van Praag,
Burgemeester 
J. Herinckxstraat
Milieuvergunning IB met effecten-
verslag voor de uitbating van een
overdekte parking (158 voertuigen).
Tot 31/01/2005
Overlegcommissie op 9/03/2005

In het kader van de stedenbouwwetgeving en de milieuwetgeving moeten de aanvragen van sommige
projecten aan een openbaar onderzoek onderworpen worden. Hieronder vind je de aankondigingen van
de belangrijkste openbare onderzoeken. We streven volledigheid na maar kunnen deze niet langer
garanderen. Wegens plaatsgebrek hebben we zeer sterk moeten schrappen in de uitgebreide lijst
openbare onderzoeken van de voorbije maand. Geïnteresseerd in de tussentijdse oogst? Raadpleeg
www.bralvzw.be of contacteer ons op patricia@bralvzw.be of T 02 217 56 33.
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over nieuwen
en exen

Neen, onze algemeen secretaris is
niet naar Bral vzw gekomen om
een zuiveringsoperatie door te
voeren... alleen is het zo dat goede
krachten af en toe nieuwe uitda-
gingen opzoeken en er uitstekende
krijgen aangeboden. Mirjam en
Ann verlaten ons. Ze trekken
respectievelijk naar ’t Vlaams
Minderhedencentrum en naar
SOMA. ’t Is triest maar we hou-
den ons sterk, dank u.

Ondertussen is Steyn er al om ons
bij te staan en hebben we onze
nieuwe An snel gevonden. Zonder
een An is Bral vzw tenslotte maar
half. An en Steyn zullen vooral wer-
ken op T&T en gelijkaardige sites.

Contact: an@bralvzw.be 
en steyn@bralvzw.be




