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de pot 
verwijt  
de ketel
Een dik half jaar geleden heeft 
het Gewest de Brusselaars gemo-
biliseerd om zich te buigen over 
haar ontwerp richtschema voor de 
Europawijk. Toen begin september 
de Brusselse Regering en de Euro-
pese Commissie samen een pers-
conferentie hielden om hun visie te 
geven op de ontwikkeling van de 
buurt, hoopten we de reactie van de 
Europese instellingen op dat richt-
schema te krijgen. Maar neen hoor. 
We kregen te horen dat er 230 000 
m² kantoren bijkomen. Dat wel. En 
we hoorden welke verwachtingen 
de Commissie heeft tegenover haar 
gastland. Of gebruiken we beter het 
woord ‘eisen’ ?
Kort samengevat : de Commissie 
verwacht meer Europese scholen en 
crèches, exclusief voor kindjes van 
EU-ambtenaren. Ze beroept zich 
daarvoor op vroegere overeenkom-
sten. En ze vindt een betere coördi-
natie van de verschillende overheids-
instanties in Brussel nodig. 
Hoor wie het zegt ! De Europese 
instellingen zouden best zelf hun ver-
snipperde aanpak stoppen. Waarom 
krijgen we geen gezamenlijke plan-
ning voor Parlement, Raad der 
Regio’s, Ministerraad én Commissie 
in plaats van de vage wensen van de 
Commissie alleen ? Waar blijven de 
gecoördineerde mobiliteitsplannen 
van de instellingen ? 
En nu we toch bezig zijn : waarom 
geen uitnodiging tot dialoog om de 
infrastructuur van de instellingen 
ook door de Brusselaars te laten 
gebruiken ? Of een voorstel om een 
EU-bijdrage te leveren aan kwa-
liteitsvol internationaal onderwijs 
voor alle Brusselaars ?

Sarah Hollander
Voorzitster Bral vzw 

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 oude reptiel dat we kanaal noemen, gaat binnenkort vervellen. 

anders mobiel
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de varaan Brussel-Willebroek
De heraanleg van de westelijke kleine ring is een van de grootste uitdagingen in jaren 
voor Brussel. Komt er eindelijk leven rond het kanaal ?

Na jarenlang gepalaver komt het eindelijk in 
zicht : de heraanleg van de “westelijke kleine 
ring”, specialistentaal voor het stuk autobaan 
langs het kanaal, tussen de Ninoofsepoort en 
Sainctelettte. Het belang van dit project is 
moeilijk te overschatten : veel mensen zien het 
als dé kans om het enige water dat we hebben 
terug naar de stad te brengen. Bovendien heeft 
de overheid de ambitie om Brussel en Molen-
beek beter met elkaar te verbinden. Het kanaal 
moet ook eindelijk een as worden waarlangs 
voetgangers, fietsers en openbaar vervoer vlot 
en veilig van noord naar zuid kunnen. En als 
grande apotheose : dat allemaal in een groen 
jasje ! Al die ambities maakten van de heraanleg 
van de westelijke ring een van de belangrijkste 
uitdagingen van de laatste jaren.

molenbeek-brussel 1-0
Het geheel wordt pas echt een kopbreker als 
je ook naar de obstakels kijkt. Ten eerste wou 

de overheid dit stuk kleine ring behouden als 
doorgangsweg om zo de centrale lanen door 
de vijfhoek te ontlasten. Hoe rijm je zoiets met 
een as van zachte mobiliteit en recreatie ? Het 
grootste obstakel daarbij heette Molenbeek. De 
ontwerpers bewandelden lange tijd de piste om 
het verkeer te spreiden langs weerszijden van 
het kanaal. Twee keer twee rijstroken in enkele 
richting dus. Maar Molenbeek lag dwars en 
kreeg uiteindelijk wat het wou : één rijstrook en 
een aangenaam fiets- en wandelpad met bomen. 
Brussel Stad is de pineut. De kant van het klein 
kasteeltje blijft een autosnelweg van drie, soms 
vier rijstroken.

Daarnaast zijn er technische belemmeringen : 
omdat de Zenne onder de grond loopt, bleek het 
te duur om de kaaimuren te verlagen. Boven het 
water wandelen,  blijft dus science fiction. Een 
kort houten pad dat als een balkon over het water 
hangt tussen de Vlaamse poort en Locqueng-
hien, moet ons alvast laten dromen. Misschien 



Het collectief Place o Vélo leidde een kritische massa 

langs de Centrale Lanen. Deze stadsnelweg doorklieft 

hartje Brussel en staat symbool voor decennia van 

alles voor de auto in Brussel. Het collectief schilderde 

kleurrijke fietsen en militante slogans op het troosteloze 

asfalt terwijl ongeduldige automobilisten in hun kar 

voorbij scheerden.

�

moesten we maar eens beginnen het voetpad 
onder de Sainctelettebrug open te stellen voor 
het publiek.

l inken à gogo
Eén van de paradepaardjes van het project is de 
nieuwe brug ter hoogte van Graaf van Vlaan-
deren. Eentje met sprookjesachtige allures : 
het zou een echt plein worden boven het water. 
Deze nieuwe doorgang is vooral bestemd voor 
voetgangers en metro- en tramgebruikers. Een 
nieuwe tramhalte moet het plaatje afmaken.
Of dit de barrière tussen de twee oevers defini-
tief doorbreekt, is niet zeker. Aan de overkant 
van de ‘Graaf’ ligt de Locquenghienstraat er 
alles behalve uitnodigend bij. Weinig mensen 
zijn geneigd deze onaantrekkelijke straat in te 
slaan. Dat geldt ook voor de as Toekomst -De 
Witte de Haelen die in het project de fietsas 
moet vormen.

Ook na de aanleg van de nieuwe brug zal de 
Vlaamse Poort allicht dé verbindingsas tussen 
Molenbeek en Brussel blijven. Aan de westelijke 
kant van de Poort wordt de Gentse Steenweg 
wat aangenamer voor voetgangers. Maar deze as 
Dansaert-Steenweg blijft toch in eerste instantie 
bedoeld voor auto’s. Dat geeft te vrezen voor de 
doelstelling om de zachte verbinding tussen de 
oevers te verbeteren.

f ietsgalaxy
Voor fietsers ziet de toekomst er rozig uit. Het 
geplande fietspad langs Molenbeek kan een stuk 
worden van een hele route van noord naar zuid : het 
zal meteen prima aansluiten op een degelijk fiets-
pad tot aan de Kuregembrug. Dan nog een fietspad 
over Thurn & Taxis en de oude spoorwegbedding 
en we zijn in één ruk op het Bockstaelplein. En 
na de heraanleg van de Havenlaan kunnen we 
zo langs de muur van het Koninklijk Domein te 
Laken tot op het fietspad in aanleg naar Heembeek 
en Vilvoorde. Als we de monsterlijke hindernis 
van de Van Praetbrug kunnen oplossen met een 
fietsbrug, doorkruisen we binnen enkele jaren 
bijna heel het gewest. Maar insiders fluisteren dat 
de Royal Yachtclub dat hele zaakje vakkundig 
weet te blokkeren.

diksmuide
Eerst de heraanleg van de westelijke ring ; pas 
daarna de centrale lanen, zegt de Stad Brussel al 
geruime tijd. Maar bewonersgroepen van de vijf-

hoek verwachten wel dat het project 
van de ring ook al wat soelaas 
brengt voor het sluipverkeer door 
hun woonwijken. Zo vloeit verkeer 
dat richting Kruidtuin wil vandaag 
door de Diksmuidelaan. Daarmee is 
die brede boulevard een wezenlijk 
onderdeel van de kleine ring. Het 
wijkcomité Diksmuide/Ieperlaan 
voert al jarenlang strijd voor de 
leefbaarheid van hun buurt en verzet 
zich ondermeer tegen de decibels 
van het verkeer. Het wijkcontract de 
Kaaien zal de Diksmuidelaan wel-
iswaar versmallen tot één baanvak 
in elke richting en de kasseien ver-
vangen door asfalt. Maar de dienst 
wijkcontracten hoopt ook dat het 
project van de westelijke ring het 
kruispunt Sainctelette zal aanpak-
ken. Als de doorstroming daar ver-
betert, kan het doorgaand verkeer 
op de Diksmuidelaan inderdaad 
wat verminderen, in afwachting 
van een echt mobiliteitsplan voor 
de vijfhoek. Ook de Fietserbond 
hoopt dat het project de moordkuil 
Sainctelette zal aanpakken. Vorig jaar hebben 
onze fietsende activisten actie gevoerd om een 
snelle, tijdelijke verbetering van het kruispunt te 
vragen. Daar wachten ze nog altijd op.

pelouse
Het laatste kenmerk van het project is groen. Dat 
komt neer op een aantal bomen en “une belle 
pelouse”. Precies het soort visie dat groenspe-
cialisten al jaren naar de geschiedenis proberen 

te verwijzen. Zij promoten wilde 
bloemenmengsels om groen in de 
stad te brengen. De ambtenaren op 
Leefmilieu Brussel hebben daarvoor 
ook genoeg expertise in huis. Maar 
allicht heeft niemand hun mening 
gevraagd.

de Ninoofse Knoop
Hoe het project van de westelijke ring 
zal passen in de ruimere context van 
bouwprojecten, is nog zeer troebel. 
Denk aan Thurn & Taxis en het 
openluchtzwembad aan de noordkant 
en de Watantorens aan de zuidkant. 
Deze nieuwerwetse kantoortorens 
bemoeilijken een oplossing voor 
de mobiliteitsknoop van de Ninoof-
sepoort. Gelukkig komen er ook 
woningen en een park. We wachten 
nog op de concrete plannen om te 
zien hoe al deze puzzelstukken in 
elkaar passen.

waar l iep het mis ?
Allicht betekenen deze plan-
nen een substantiële verbetering. 
Vooral de Molenbeekse oever zal 
er een pak op vooruitgaan. Op 
de kant van Brussel had er zoals 
gewoonlijk meer ingezeten. De 
gestructureerde aanpak van de 
kanaalzone en de echte integratie 
van het kanaal in de stad komt er 
niet helemaal uit. Zoals steeds door 
de verregaande versnippering van 
bevoegdheden. De geldschieter 
en officiële opdrachtgever is de 
federale staat via het samenwer-
kingsakkoord Beliris. Daarnaast is 
er het Gewest, de Mivb, de Haven, 
Vivaqua (verantwoordelijk voor de 

Zennecollectoren) de Stad Brussel en last but 
not least Molenbeek. 

Binnenkort gaat het plan in openbaar onderzoek. 
De datum staat nog niet vast. In het oog houden 
dus die rode affiches. Je kan je voorbereiden 
door de verslagen te lezen van de debatten over 
het kanaal, georganiseerd door Coordinatie 
Zenne, Brussels by Water, Arau, Ieb en Bral. Je 
vindt ze op www.bralvzw.be/leefmilieu/water.
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Het kanaal dreigt een barrière te blijven 
zolang de Dansaertstraat een autoas is.

“La rue pour tous/ De straat is van ons” was de slogan 

waarmee Bral en IEB wijkcomités en verenigingen oprie-

pen om de handen uit de mouwen te steken tijdens de 

Brusselse Week van de Vervoering.

De automoestuin van Friends of the Earth op weg naar 

hartje van Motor City Brussels. Hun devies : “meer groen 

en minder parkeerplaatsen”.

week van de vervoering



Naar jaarlijkse gewoonte escorteerden de Fietsersbond 

en de GRACQ de ministers op de fiets naar de verschil-

lende kabinetten. Ze vroegen hierbij aandacht voor 

woon- en werkverkeer met de fiets.

ACW Brussel organiseerde 

een mobiliteitspicknick op 

het Bloemenhofplein en 

overhandigde een eisen-

bundel aan de Minister van 

Mobiliteit.

Enkele jaren geleden nodigde de Gemeente Jette 
haar bewoners uit om mee te werken aan de 
opmaak van het gemeentelijk mobiliteitsplan. 
Enkele buren uit de Jules Lahayestraat zijn toen 
in actie gekomen en zo onstond het buurtcomité 
Esseghem/Jules Lahaye. Dat mobiliteitsplan lijkt 
vandaag opgeborgen ; we horen er niets meer van, 
vertelt Stijn Callewaert ons. We zitten dus nog 
altijd met dezelfde vragen als toen : gevaarlijke 
oversteekplaatsen, hoge snelheid van de auto’s, 
parkeergelegenheid … Bovendien is het openbaar 
vervoer er niet op verbeterd. Tram 81 bedient 
zelfs niet langer de buurt.

huisvestingsplan
Het comité heeft er nog een probleem bij : de 
bouw van vijfenzestig appartementen van het 
Huisvestingsplan in Jette. “We zijn niet tegen het 
principe om woningen te bouwen, zegt Stijn maar 
we stellen ons steeds meer vragen bij de vaste pro-
cedure. De Brusselse Gewestelijke Huisvestings-
maatschappij kijkt volgens ons weinig om naar 
de impact van de bouw. Er is geen enkele vorm 
van effectenstudie gebeurd, geen enkel overleg 

met de buurt. Er zijn nauwelijks fietsenstallingen 
voorzien, geen cambioplek …

De hoogstambomen zijn allemaal gekapt. 
Bovendien komen er binnenkort nog veel wonin-
gen bij in Laken, net over de grens. Het gevolg 
is dat er in de buurt nog meer nood komt aan 
infrastructuur voor kinderen of ouderen. Nog 
meer vraag naar parkeerplaatsen of openbaar 
vervoer. De Gemeente zegt van goede wil te 
zijn maar ze hebben geen geld voor banken, 
speelruimte, verkeersvertragers… En de buurt 
heeft ook al last van overstromingen bij zware 
regenval. Dat zal misschien nog toenemen als er 
gebouwd wordt.”

op z’n Amerikaans
“De bouwplannen volgen de hoogst twijfel-

achtige tendens van de « engated communities » 
op zijn Amerikaans”, schrijft het comité in een 
persbericht. Stijn legt uit dat de woningen zich 
naar een binnenkoer keren, achter een poort. “Dat 
zal de sociale textuur hier niet versterken. En dan 
is er de energieperformantie van de woningen. 
Uiteindelijk mikt de bouw op de K35-norm, een 

eigentijds niveau van isolatie. Da’s OK. Maar dat 
komt niet doordat de Huisvestingsmaatschappij 
dat in het lastenboek geschreven heeft maar omdat 
de firma die het project binnen gehaald heeft, op 
eigen kosten die norm wil halen.

Eén lichtpuntje ziet Stijn wel : “Deze woningen 
zouden wel eens voor meer gemengdheid kunnen 
zorgen in de buurt. Maar voor de rest is dit project 
een aaneenschakeling van gemiste kansen. En 
dan is het bij wijlen wraakroepend te zien hoe het 
elders wel kan, zoals in de vorige Alert stond.”

�

De omwonenden zijn duidelijk : ‘t is om de muren op 
te lopen.

residence rempart de jette      
huisvestingsplan mist kansen op lahayelaan

zeker wonen

Midden in een lang participatief plan-
ningsproces voor een gemengde site, doen 
de eigenaars van het Rijksadministratief 
Centrum of hun neus bloedt. Ze vragen 
doodleuk meer kantoren.

Het is even stil geweest rond het Rijksadmini-
stratief Centrum, Rac voor de vrienden. Een jaar 
geleden was ze (jazeker, het is een dame) het 

onderwerp van het allereerste richtschema. Alle 
betrokkenen zaten rond de tafel, ook de omwo-
nenden, vóórdat de plannen uitgetekend waren. 
Daarmee was een nieuw en participatief Brussels 
planningsinstrument geboren. En het resultaat zag 
er nog goed uit ook. 

Maar… het richtschema is richtinggevend ; niet 
bindend. En omdat het de eerste keer is, moest 
het bevoegde kabinet nog uitvlooien hoe je dat 
moet omzetten naar een regeringsbesluit en naar 
een bijzonder bestemmingsplan. Wat zet je juist 
in het ene en wat in het andere document ? Hoe 
gedetailleerd formuleer je de zaak zonder a) de 

promotoren vrij spel te geven en b) je flexibili-
teit te verliezen ? Die flexibiliteit is belangrijk 
omdat zo’n planning en verbouwing al rap tien 
of vijftien jaar duurt. En op die termijn kan er 
veel veranderen.

Op de valreep van het politiek verlof, dus 
8 maanden later, raakte men het eens over de 
formulering van het regeringsbesluit. Hierin 
stonden garanties voor een zekere gemengdheid 
van functies. Het restaurant  in het Arcadege-
bouw zou “minstens 6.000 m2 voorzieningen” 
ontvangen en de Rivolistraat de nodige handel 
en horeca. Een ander artikel voorziet woningen 

Een platform van bewoners en 

gebruikers van de Kroon- en 

Troonlaan sensibiliseerde om te 

participeren in de heraanleg van 

Kroonlaan. Het platform stelde fluo fietsjes met ideeënbussen  langs de kant van de 

weg op. Passanten konden er hun mening in kwijt. Daarnaast organiseerde het plat-

form 2 fietsmanifestaties die ter elfder uren door Willy Decourty werden verboden.

RacRac Yeah ?
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en kantoren. Allemaal garanties dat we niet weer 
met een slapende kantorenwijk in het centrum van 
de stad opgezadeld raken. Het was lang wachten 
maar we konden er ons in vinden.

in snelheid gepakt
Maar dat was buiten de waard gerekend. Vlak 

voor het regeringsbesluit af was, vroeg de eige-
naar een stedenbouwkundige vergunning om de 
bestemming van het Arcadegebouw “partiëel te 
wijzigen”. Lees : de overdekte Rivolistraat en het 
befaamde en reuzachtige ambtenarenrestaurant 
met z’n fresco’s ombouwen tot  kantoren.

Een voetzoeker ! Weg publieke voorzieningen 
en handelszaken. En ook van die woningen die 
tegelijkertijd zouden gerealiseerd worden, is geen 
sprake meer. De aanvraag gaat dus volledig in 
tegen de geest van het richtschema én het rege-
ringsbesluit-in-wording. De eigenaars pakken de 
overheid hier op snelheid. 

Hoe dan ook : de Stad Brussel is nu verplicht 
de aanvraag te behandelen. Momenteel zitten we 
in de eerste fase van die procedure. Het ontwerp 
van effectenstudie is onlangs goedgekeurd. De 
trein staat dus op de sporen. 

Aan het bijzonder bestemmingsplan moet de 
Stad daarentegen nog beginnen. Als de eigenaars 
hun vergunning krijgen, is het nut van dat bestem-
mingsplan al meteen gehalveerd. Dan zullen we 
een bittere les geleerd hebben : als de regering 
nergens vastlegt dat alle vergunningen opgeschort 
worden vanaf de opmaak van een richtschema tot 
de inwerkingtreding van het bijzonder bestem-
mingsplan, riskeert heel dat planningsproces 
bezigheidstherapie te zijn.

�

Rac: promotoren nemen de overheid en de 
buurtbewoners bij de neus.

Binnen enkele jaren moet de nieuwe installatie 
voor biomethanisatie staan blinken in Vorst. Dat 
paradepaardje zal de methaan opvangen die vrij-
komt bij de compostering van groenafval en het 
omzetten in elektriciteit en warmte. De installatie 
zou toelaten om in heel het gewest groenafval apart 
op te halen. Tot vandaag stoken we al onze groen-
resten op in de verbrandingsoven, met veel meer 
CO2 uitstoot, vervuilende assen en consoorten.

Het project in Vorst oogt zo sjiek dat er binnen 
de regering al stemmen opgaan om het thuis-
composteren maar meteen naar de geschiede-
nisboeken te verwijzen. Al ons gras naar Vorst ! 
Kwatongen beweren zelfs dat een composthoop 
niet milieuvriendelijk is omdat ook hier methaan 
zou vrij komen. En laat methaan nu net een veel 
sterker broeikasgas zijn dan CO2. Moeten we 
onze composthoop nu meteen dichtgooien ?

methaan en ammoniak
Nonsens, zegt Catherine Maréchal die bij Inter 
Environnement Bruxelles een compostproject 
coördineert. Methaan komt alleen vrij als de com-
posthoop te nat is en dus in zuurstofnood komt. 
Als je grote hoeveelheden gekookte groenten op 
de hoop gooit bijvoorbeeld. En als je te weinig 
structuur hebt in je hoop. Dan ontwikkelen zich 
inderdaad anaërobe bacteriën die dat hevige 
broeikasgas vrijmaken.

We bellen even naar Vlaco, Vlaamse Compost-
organisatie vzw, om te vragen hoeveel methaan 
zo’n slechte composthoop dan wel uitstoot. Tja, 
antwoorden zij ons. Daar is helemaal geen onder-
zoek naar gedaan. Een recente studie in opdracht 
van het Waals Gewest over de milieuimpact van 
thuiscomposteren, doet wel een boekje open over 
de uitstoot van ammoniak in zuurstofarme milieus 
en besluit dat thuiscomposteren helemaal niet zo 
schitterend is voor het leefmilieu. Probeem is dat 
ook deze studie weinig precieze cijfers hanteert. 
Ze schat dat twintig tot vijfenzestig procent van de 
simpele composthopen anaëroob zijn. Zo’n grote 
vork maakt conclusies natuurlijk moeilijk.

de groeimarge van compost
In het Waals Gewest blijft het motto : investeren in 
opleidingen composteren om zo de impact op het 
leefmilieu te verkleinen. Ook in Brussel verkon-
digen Leefmilieu Brussel en Inter Environnement 
Bruxelles al jaren de goede compost-boodschap. 
Ze doen dat via vormingen en demonstraties 
van tweehonderd vijftig compostmeesters. Ze 
bereiken elk jaar honderden tot zelfs duizenden 
mensen.

En er is nog groeimarge. Veertig procent van de 
Brusselaars heeft een tuin. In zo’n dertig procent 
daarvan ligt een composthoop, zegt Catherine 
Maréchal ons. Dat brengt het aandeel composteer-
ders op twaalf procent van onze stadsbevolking. 
Geen marginaal verschijnsel dus.

Ook deze herfst staan er weer cursussen com-
posteren op de agenda. Donderdagavond 18/10 
gaat het over collectief composteren. Op 25/10 
maak je kennis met een wormenbak, speciaal voor 
wie geen tuin heeft. En op 8/11 leer je grasmaaisel 
composteren. Info op www.bralvzw.be, bij Ieb, op 
02/218.75.95 of catherine.marechal@ieb.be.

Velofiets@jette en Fietsersbond Molenbeek zet-

ten gewestelijke fietsroute nr. 9 letterlijk in de 

verf. Icoontjes werden aangebracht op het asfalt. 

De 2 verenigingen vragen een snelle realisatie 

van het traject en sensibiliseren de bewoners 

langs het traject. Immers gewestelijke fietsroutes 

maken wijken leefbaarder.  

Greenpeace hing een spandoek uit op het justitiepaleis. 

Dit kadert in hun campagne om autoconstructeurs en 

politici aan te zetten tot de productie van energiezui-

niger en dus minder vervuilende auto’s.

Bral hield stand in het Landelijk Dorp op de Autoloze Zondag 

en voerde campagne rond speelstraten. Oud-voorzitter 

Albert Martens stond op post om geïnteresseerden een 

woordje uitleg te geven.

week van de vervoering

Zen or the art  
of compost maintenance
een amateuristische composthoop is niet te best voor het mil ieu

bXl in de wereld
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Zuurstofarme buurten in composthopen  
zijn een gevaar voor iedereen.



De inkt waarmee we een stevig artikel penden 
over dichtheid is nog niet droog en de Brusselse 
Regering komt al met een colloquium over dat 
onderwerp. Hun titel : “Van gezinswoning tot 
torengebouw : welke dichtheid voor Brussel ?”. 
Er staan buitenlandse sprekers op het programma 
(en ze komen niet eens allemaal uit Frankrijk) 
en daarna een ronde tafel met Brusselse actoren. 
We zijn blij je te kunnen melden dat wij daar ook 
een plekje krijgen, bij leven en welzijn. Het col-
loquium gaat door op 23 oktober en is gratis. Je 
kan je inschrijven op ssrifi@dupuis.irisnet.be.

van gezinswoning 
tot toren

700 nieuWe Woningen  
in HeemBeek

overlegvergadering  
voor bewoners

18 oktoBeR – 20u
Familia, Vekemansstraat 131

initiatief van Bral en Ieb
info op www.bralvzw.be

Er verdwijnen weer overal bomen in Brussel. 
In Oudergem op de oude spoorwegberm, op de 
Albertlaan, op Churchil … Ook de 650 honderd-
jarige beuken op de Lorrainedreef in het Zoni-
enwoud moeten er aan geloven. Onze Brusselse 
administratie Uitrustingen en Vervoer vraagt een 
stedenbouwkundige vergunning om ze te kappen. 

Verschillende experts hebben de meeste bomen 
ziek bevonden. Heeft te maken met plaatsgebrek, 
wortelschade … Doordat de bomen verzwakt zijn, 
werden ze bijzonder vatbaar voor de honingzwam 
die in negentig procent van onze bodems huist en 
zich voedt met hout.

De werken zijn voorzien in verschillende fases 
tussen 2010 en 2014 maar de aanvraag loopt nu 
zodat men een partij gelijkaardige jonge beuken 
kan reserveren. Uiteindelijk wil men 474 beuken 
opnieuw aanplanten. Minder bomen dus zodat ze 
meer ruimte krijgen om te groeien. Een logische 
keuze, bevestigt ons Tom Joye van de gespecia-
liseerde vereniging Inverde.

samenhang
Het valt ons op dat de administratie zelf signaleert 
dat een aantal bomen behouden kan worden. 
“Maar slechts een aantal bomen vervangen, leidt 
tot een onsamenhangend geheel (in leeftijd en 
omvang) en schaadt het landschap van de dreef.” 
Bovendien kunen de oude bomen de groei van de 
nieuwe in het gedrang brengen. Ook dat is gebrui-
kelijk, zegt ons Tom Joye. Maar boomtechnisch 
is het niet echt nodig. Het is eerder een politieke 
afweging : laten we het esthetische en historische 
aspect primeren en kiezen we er dus voor de een-
heid van de dreef binnen tientallen jaren hersteld 
te zien ? Of primeert de biodiversiteit en de andere 
waarden van de eeuwenoude bomen die wel nog 
gezond zijn ?
De aan vraag is in openbaar onderzoek tot 8 
oktober in Ukkel.

�

Het kabinet van onze minister van ‘openbare 
ruimte’ was niet opgezet met ons artikel over de 
participatie aan het project voor Rogier. Onder-
meer omdat je verkeerdelijk kon verstaan dat er 
een parkingingang komt op het plein die er nu 
nog niet is. Vandaag ligt de ingang wel degelijk 
op het plein ; dat klopt. We schreven ook dat 
de ‘vergunning afgeleverd’ is terwijl het alleen 
gaat om een milieuattest om de parkeerplaatsen 
uit te baten. Die vergunning en de bijkomende 
parkeerplaatsen die zouden bijkomen, zijn de 
verantwoordelijkheid van de Gemeente Sint-
Joost, zeggen ze verder bij het kabinet. En dat 
willen ze even gepreciseerd zien. OK dan. Maar 
wij verwachten natuurlijk van onze minister dat 
hij verantwoordelijkheden niet te rap van zich af 
schuift, onder het motto “in deze stad is iedereen 
bevoegd maar niemand verantwoordelijk”.

rogier andermaal

Overgewaaid uit Nederland : de dag van de 
dialoog. Een evenement waarbij mensen van 
allerlei pluimage gewoon in gesprek gaan met 
elkaar, in kleine groepen, onder leiding van een 
moderator. De Foyer uit Molenbeek en de Cbai 
springen op de kar en organiseren zo’n dag in 
Brussel. Ongeveer zeventig organisaties uit heel 
Brussel plaatsen op 20 oktober tussen 14u en 16u 
een tafel in hun huis waar zeven tot tien mensen 
in gesprek kunnen gaan. Als je wil weten welke 
kijk je buur heeft op Brussel, als je geïnteresseerd 
bent in opvattingen van mensen die je anders nooit 
ontmoet, is dit misschien iets voor jou. Inschrijven 
kan via www.dagvandedialoog.be, via dialoog.
dialogue@foyer.be of op 02/609.55.72

dag  
van de dialoog

kappen of koesteren ?

nieuws van het front

Is het technisch nodig dat álle bomen op de 
Lorrainedreef verdwijnen ?

Onze Duitse buren hebben in 2003 een systeem van 
statiegeld ingevoerd op eenmalige drankverpak-
kingen. Statiegeld zou ten eerste de verkoop van 
herbruikbare verpakkingen en de recyclage stimu-
leren en ten tweede een eind maken aan zwerfvuil. 
De winkelier die wegwerpverpakkingen verkocht, 
was verplicht die verpakking terug te nemen en 
het statiegeld terug te betalen. Na amper een half 
jaar was het aandeel van de hernieuwbare flessen 
al met negen procent gestegen en lagen de straten 
er opvallend properder bij. Niet toevallig staat sta-
tiegeld op blikjes en flesjes ook in de platformtekst 
‘Aanval op Afval’ met stip aangekruist als een 
oplossing voor het vuil in onze straat.

Maar de Europese Commissie deed Duitsland 
prompt een procedure aan hun broek omdat ze de 
heilige concurrentie in het gedrang brachten. En 
daar was ook iets van aan. Sommige buitenlandse 
fabrikanten slaagden er niet in om plots hun 
gebruikte blikjes overal op te halen. Ondertus-
sen heeft Duitsland de eisen van de Commissie 
opgevolgd en haar terugnamesysteem aangepast. 
De discriminatie zou weggewerkt zijn en de Com-
missie geeft nu groen licht. Het statiegeldsysteem 
kan blijven doorgaan. Das ist ja fabelhaft !

statiegeld  
de retour 



v e r g u n n i n g a a n v r a g e n  i n  o p e n b a a r  o n d e r z o e k

AnDeRLeCHt
kantoren/opslagplaats 
Henri-Joseph Genesse 
Electrotechnique & Mecanique 
Putman Frères SA vraagt steden-
bouwkundige vergunning voor de 
bouw van een gebouw met burelen, 
opslagplaats en parking.
Tot 7/11/2007
Overlegcommissie op 21/11/2007

onroerend erfgoed – Kruispunt 
tussen Théo Lambertlaan, Maurice 
Carêmelaan en Frans Halsstraat 
B.U.V. - Directie Beheer en Onder-
houd van de Wegen vraagt steden-
bouwkundige vergunning voor de 
inrichting van een in een parkge-
bied, waarvan het goed opgenomen 
in de inventaris van het onroerend 
erfgoed en tevens ingeschreven 
staat op de bewaarlijst «Vijverpark» 
(Adviesaanvraag).
Tot 10/10/2007
Overlegcommissie op 24/09/2007

BRuSSeL LouiZA
regularisatie – Louizalaan �67 
CBPI SPRL vraagt stedenbouwkun-
dige vergunning voor de aanvraag 
van bevestiging van kantoorbestem-
ming van de kelderverdieping tot 
en met de 2de verdieping evenals de 
regularisatie voor de bouw van een 
duplex-penthouse op de 3de en 4de 
verdieping, de herinrichting van het 
achtergebouw tot een ééngezinswo-
ning met 4 kamers, de bouw van een 
liftkoker in het herenhuis alsook de 
verhoging van het bijgebouw aan 
de achtergevel (+1 niveau) en de 
inrichting van meerdere terrassen op 
de platte daken.
Tot 19/10/2007
Overlegcommissie op 30/10/2007

BRuSSeL no/
LeoPoLDWiJk
Leopoldpark – Etterbeeksesteenweg 
- Maelbeeklaan 
Ministerie van het Brussels Hoofd-
stedelijk Gewest vraagt stedenbouw-
kundige vergunning voor de werken 
in een groengebied met name het 
aanleggen van de zone “Eggevoord” 
in het Leopoldpark.
Tot 19/10/2007
Overlegcommissie op 30/10/2007

herenhuizen – Stevinstraat �1�-�1� 
IC Belgium SA vraagt stedenbouw-
kundige vergunning met effecten-
verslag voor het verbouwen van 2 
oude herenhuizen tot een geheel 
bestaande uit 6 woongelegenheden 
en de verhoging van de bijgebouwen 
voor het plaatsen van een lift.
Tot 12/10/2007
Overlegcommissie op 16/10/2007

volumewijziging 
Sint-Pieterssteenweg ��7-��9 
Immo Waly NV vraagt steden-
bouwkundige vergunning voor 
het bouwen of het verbouwen met 
wijziging van volume met name 
de bouw van een bijgebouw op 3 
niveaus om de bestaande woningen 
te vergroten evenals het creëren van 
terrassen aan de achtergevel (208m² 
woongelegenheid).
Tot 18/10/2007
Overlegcommissie op 31/10/2007

gAnSHoRen
flatgebouw – Keizer Karellaan 
AM Invest vraagt stedenbouwkun-
dige vergunning voor de bouw van 
een appartementsgebouw.
Tot 12/10/2007
Overlegcommissie op 16/10/2007

GSM-site – Vital Riethuisenlaan �7 
BASE NV vraagt stedenbouwkun-
dige vergunning voor het inplanten 
van een nieuwe telecommunica-
tiesite voor een economisch over-
heidsbedrijf.
Tot 12/10/2007
Overlegcommissie op 16/10/2007

koekeLBeRg
bestemmingswijziging –  
Carton de Wiartlaan 1�� 
(achteraan het perceel, op het grond-
gebied van de gemeente Koekel-
berg) 
Stedenbouwkundige vergunning 
voor de bestemmingswijziging van 
een industrieel gebouw tot 3 wonin-
gen met het bouwen van een extra 
verdieping in het binnenterrein van 
het huizenblok.
Tot 12/10/2007
Overlegcommissie op 19/10/2007

neDeR-oVeR-
HeemBeek
verbouwing – 
Gemenebeemdenstraat 98 µ
Centre Culturel Arrayane ASBL 
vraagt stedenbouwkundige vergun-
ning met effectenverslag voor het 
verbouwen van een opslagplaats tot 
een plaats voor onderwijs en islami-
tische cultuur.
Tot 8/10/2007
Overlegcommissie op 16/10/2007

Sint-giLLiS
verbouwing –  
Taminesstraat 18-�0-�� 
Gagar Immo NV vraagt steden-
bouwkundige vergunning voor de 
verbouwing van een huis, van een 
handelsruimte en van achtergebou-
wen in verschillende woningen.
Tot 13/10/2007
Overlegcommissie op 25/09/2007

Sint-JooSt- 
ten-noDe
kantoren/parking – 
Sterrenkundelaan 1� 
Astro Tower Lease NV vraagt 
milieuvergunning IA met bestek 
effectenstudie voor de vernieuwing 
van de milieuvergunning voor de 
exploitatie van de bestaande kan-
toren met 285 parkeerplaatsen en 
diverse technische inrichtingen.
Tot 8/10/2007
Overlegcommissie op 26/10/2007

Sint-LAmBReCHtS-
WoLuWe
flatgebouw/handel –  
G. Henrilaan �66-�68 
Promotion Georges Henri NV vraagt 
stedenbouwkundige vergunning 
voor het slopen van 2 huizen, bijge-
bouwen en opslagplaatsen binnen 
het huizenblok, het vellen van een 
boom, het bouwen van een apparte-
mentsgebouw aan de straatkant die 
6 woonsten en een handel bevat en 
de bouw van 3 woonsten binnen het 
huizenblok.
Tot 8/10/2007
Overlegcommissie op 23/10/2007

ambassade/Hof Ter Musschen 
– Woluwedal 100 
Ambassade van de Volksrepubliek 
China vraagt stedenbouwkundige 
vergunning voor het bouwen van een 
toegang voor wagens, het aanleggen 
van een nieuwe trap in de as van de 
hoofdingang en het bouwen van een 
luifel aan de ingang van het gebouw, 
dat gelegen is binnen een perimeter 
van een beschermd gebouw, Hof 
Ter Musschen, van het Gewestelijk 
Bestemmingsplan.
Tot 8/10/2007
Overlegcommissie op 23/10/2007

schoolpaviljoen
Roodebeeksteenweg �68 
Gemeente St-Lambrechts-Woluwe 
vraagt stedenbouwkundige vergun-
ning voor de regularisatie van de 
afbraak en de bouw van een school-
paviljoen waaronder de regularisatie 
van de uitgevoerde werken die niet 
conform zijn met de afgeleverde 
vergunning.
Tot 8/10/2007
Overlegcommissie op 23/10/2007

In het kader van de stedenbouwwetgeving en de milieuwetgeving moeten de aanvragen van sommige 
projecten aan een openbaar onderzoek onderworpen worden. Hieronder vind je een selectie van aankondi-
gingen van de belangrijkste openbare onderzoeken. Je leest ze allemaal op http ://www.bralvzw.be/OO.html 
Contacteer dina@bralvzw.be voor de tussentijdse oogst.

V
. U

. :
 S

ar
ah

 H
ol

la
n

de
r 

- 
Za

te
rd

ag
pl

ei
n

 1
3 

- 
10

00
 B

ru
ss

el

Alert is het maandelijks berichtenblad
van Bral vzw

redactie/administratie  :
Bral vzw

Zaterdagplein 13 - 1000 BRUSSEL
T 02 217 56 33
F 02 217 06 11

Medewerkers  : 
Françoise Alaerts, Ben Bellekens, 
Dina Claes, Emanuelle De Backer,  

An Descheemaeker, 
Maarten Dieryck, Hilde Geens,  
Peter Mortier, Maarten Roels,  

Steyn Van Assche, Piet Van Meerbeek

Jaarabonnement  : d 10 te storten 
op rekening 001-2154937-61 

van Bral vzw - 1000 BRUSSEL
copyright ©  : overname  
van artikels aanbevolen  

mits bronvermelding

6

tourist digest
Krijg je het soms op de zenuwen 
van flitsende Japanners rond de 
grote markt, zakje pralines in de 
éne hand, hip fototoestel in de 
andere ? Kobe Lootens zocht en 
vond een ‘ideaal monument voor 
Brussel’. Het ontwerp verenigt 
alle populaire toeristische pleisters 
aan het justitiepaleis. Manneke 
Pis en atomium versmolten tot 
een Brussels Vrijheidsbeeld. “Zo 
zal een toerist na zijn aankomst 
in het Centraal station niet teveel 
moeten rondreizen om de belang-
rijkste monumenten in onze stad 
te bezoeken. Eén plaatje volstaat 
om de belangrijkste monumenten 
vast te leggen”, stelt Kobe. 

Op www.bxln2050.be kan je  
zijn werk van dichterbij bekijken.

meer openbare  onderzoeken op 

www.bralvzw.be
we krijgen graag jouw reactie op 

bral@bralvzw.be

zelfde op template toepassen


