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BEWONERSACTIE IN DE BRUSSELSE EU-WIJK  1. Inleiding: de Europese wijk en zijn bewoners

Europa als schoolvoorbeeld

‘Europa’ is bij de Brusselse Raad voor 
het Leefmilieu (Bral) het dossier met 
de langste geschiedenis. Sinds het be-
gin van de jaren tachtig volgt Bral de 
ontwikkelingen rond de inplanting en 
uitbreiding van de Europese instellin-
gen in Brussel op de voet. Bral heeft 
de wijken zien veranderen. Bral heeft 
de verschillende comités uit de buurt 
zien reageren en heeft hen hierbij on-
dersteund. Bral heeft zelf aan de kar 
getrokken en geduwd. Voor onze wer-
king in de Europawijk hebben we nooit 
een specifieke of structurele subsi-
die gekregen. De keuze voor Europa 
is altijd een eigen prioriteit geweest. 
Vanaf de uitbreidingsvoorstellen eind 
jaren zeventig, was het voor ons dui-
delijk dat de gevolgen van de Europe-
se aanwezigheid verder zouden rei-
ken dan de onmiddellijke buurt. Het 
was immers op nationaal niveau dat 
de dossiers werden voorbereid en dus 
zouden lokale groepen professionele 
steun kunnen gebruiken. Meer dan 
onze Franstalige zusterorganisaties 
Inter-Environnement Bruxelles (IEB) 

en Atelier de Recherche et d’Action 
Urbaines (ARAU), hebben wij toen een 
voortrekkersrol gespeeld.

In die dertig jaar engagement 
rond het Europadossier waren we 
betrokken bij talloze acties en ini-
tiatieven. Die waren zowel groot- 
als kleinschalig, verschillend van 
stijl, van strategie en in duur (van 
kortstondig tot jarenlang), varië-
rend ook wat het doelpubliek en het 
deelnemersaantal betreft. Ook het 
succes was niet altijd even groot. 
Met wisselende partners hebben we 
zowat alle mogelijke actiemethoden 
en drukkingsmiddelen ingezet : van 
persdossiers en overlegtafels, bezet-
tingen en kraakacties, over culture-
le activiteiten, parlementaire inter-
pellaties tot zelfs het uitwerken van 
alternatieve studies en plannen. 
In deze publicatie beschrijven we 
verschillende van die projecten en 
trekken we gedetailleerde en stren-
ge conclusies. Die besluiten zijn erg 
relevant voor wat er in de toekomst 
nog staat te gebeuren in de Leopold- 

en de Noordoostwijk, de buurt die 
we ondertussen de ‘Europese wijk’ 
zijn gaan noemen.

De bouw van het EU-Parlement 
en bijhorende kantoren langs het 
Leopoldstation is hét project dat de 
Europese wijk de voorbije decennia 
grondig heeft veranderd. Nog groot-
ser zijn de huidige plannen van de 
EU-Commissie om zijn gebouwen 
te concentreren langs de Wetstraat 
met het Stadsproject Wet van het 
Brusselse Gewest (Projet Urbain Loi 
– PUL), het ‘verdichtingsvoorstel’ van 
de Europese Commissie voor de Wet-
straat. Dat gegeven op zich is al vol-
doende reden om terug te kijken en 
te leren uit het verleden. Bovendien 
zien we dat de informatie over dat 
nieuwe project slechts met mond-
jesmaat vrijkomt. Inspanningen om 
op een actieve manier bewoners en 
andere betrokkenen bij het voorbe-
reidingsproces in te schakelen zijn 
nog te schaars. Ook die vaststelling 
motiveerde ons om onze ervaringen 
neer te schrijven. 

Hoe kijken we aan tegen de be-
wonersacties en de -participatie van 
de voorbije decennia ? Had het an-
ders gekund ? Wat waren de gemiste 
kansen – de fiasco’s – enerzijds en 
wat waren de meevallers – de suc-
cessen –  anderzijds ? En vooral : wat 
kunnen we daaruit leren voor de toe-
komst ? p,
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Een hoofdrol voor de bewonerscomités

Begin jaren negentig motiveerde Bral 
de verschillende bewonersgroepen 
uit de EU-wijk om de krachten te 
verenigen in de Coördinatie Europa. 
Op het toppunt waren meer dan een 
dozijn comités lid van het samen-
werkingsverband, tot ver buiten de 
grenzen van de wijk. Doorheen de 
jaren haakten sommige af als actie-
ve partner en werd het werkterrein 
van de Coördinatie beperkt tot de 
onmiddellijke buurt, met de Groupe 
d’Animation du Quartier Européen de la 
ville de Bruxelles (GAQ) en Association 
du Quartier Léopold (AQL) vandaag als 
belangrijkste sterkhouders. Die groe-
pen hebben op hun beurt Bral en zijn 
zuster organisatie IEB gemotiveerd 
om de continuïteit en professionele 
omkadering te behouden.

De comités uit de Europawijk 
hebben altijd geijverd voor een gro-
tere betrokkenheid in het plan-
proces. Ze blijven dat tot vandaag 
doen. Ze willen dat hun noden en 
behoeften in  rekening worden ge-
bracht. Woon zekerheid is essentieel, 

de kwaliteit van hun woonomgeving 
moet hoog blijven en buurtvoorzie-
ningen en  -winkels zijn noodzake-
lijk. Hun inspanningen zijn dus niet 
zozeer gericht op het dwarsbomen 
van  bepaalde projecten of plannen. 
Ze hebben altijd gestreefd naar een 
levendige, toekomstgerichte en ge-
mengde wijk. De comités vragen aan-
houdend dat de overheid initiatief 
neemt om de versnelde ontwikkeling 
van hun buurt beter te sturen en dat 
ze hen daarbij als volwaardige part-
ners zou betrekken.

Soms was de lokale inzet zeer 
sterk, soms veel minder. Dat had ze-
ker te maken met het uitblijven aan 
positief resultaat. Het uiteindelijke 
resultaat van de acties was immers 

u Al sinds het begin van de jaren 90 vereni-

gen de verschillende bewonerscomités van de 

EU-wijk zich in de Coördinatie Europa. Een 

van de comités die tot vandaag actief is in de 

Coördinatie is de GAQ. © GAQ
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Omgaan met de privésector, ook vandaag

De rol van de privésector in de Eu-
ropese wijk is vanaf de jaren vijftig 
bepalend geweest en blijft dat ook 
vandaag. De bewonersparticipatie 
en -acties zijn dan ook nooit alleen 
gericht tegen de overheid.

Dat de samenwerking tussen 
overheid en de privésector op zich 
geen sinecure is, hebben de ervarin-
gen met de recente richtschema’s 
bewezen. Zowel bij het Richtschema 
Thurn & Taxis als bij het Richtsche-
ma Kruidtuin (Rijks administratief 
Centrum) is het overduidelijk dat 
de uitvoering van een richtschema 
afhankelijk is van de goodwill van 
de privépartners. Als plannings-
instrument is het richtschema ze-
ker een stap voorwaarts, maar uit de 
analyse blijkt dat het niet evident is 
om bewonersparticipatie daarin een 
plaats te geven. De ervaringen van 
het Kader akkoord hadden misschien 
kunnen inspireren [ zie 3.5.].

Dat de geschiedenis zich blijft 
herhalen, bewijst ook de voorge-
schiedenis van het Stadsproject Wet. 

De gelijkenissen met de plannen van 
midden jaren tachtig zijn niet uit te 
lucht gegrepen [ zie 3.1.]. p

vaak niet in verhouding met de tijd 
en de energie die erin werd geïnves-
teerd. Dat werkt demotiverend. Henri 
Bernard, decennialang de bezieler en 
strateeg van AQL, heeft bewezen dat 
persoonlijk engagement een belang-
rijke rol speelt in de daadkracht van 
vrijwilligersgroepen. Zijn plotse over-
lijden in oktober 2008, was een zware 
klap. Ondertussen hebben anderen 
de draad weer opgenomen, maar het 
blijft een moeizame strijd.

Naast de klassieke wijkcomités, 
zien we ook anderen die zich vragen 
stellen bij de huidige ontwikkeling 
van de Europese wijk. Steeds meer 
expats en ook jongeren hebben twij-
fels bij de weinig geïnspireerde aan-
leg van openbare ruimtes, het mo-
biliteitsprobleem en de werfhinder. 
Zeker voor mensen die zich actief 
willen engageren, in de Europese wijk 
maar ook elders in Brussel, zijn de 
ervaringen van de voorbije jaren een 
goeie basis om van te vertrekken. p

t De privésector ziet de vraag van de EU-

Commissie naar meer kantoren langs de Wet-

straat best zitten. Met het Stadsproject Wet 

probeert de Brusselse regering die verdichting 

in goede banen leiden. © ATO-ADT
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Deze bundel heeft dus niet als doel 
de volledige geschiedenis van de Eu-
ropese wijk weer te geven. Evenmin 
hebben we de ambitie om een slui-
tende, objectieve, onweerlegbare ver-
klaring te geven voor de soms vreem-
de opeenvolging van gebeurtenissen 
en beslissingen. Het is wel de bedoe-
ling om een staalkaart aan te bieden 
van mogelijke bewonersacties : de 
klassiekers, de vaakst voorkomende, 
de origineelste, de meest verschei-
den, de meest frappante,… diegene 
die we graag in de kijker zetten.

We hebben de acties gegroepeerd 
volgens de gekozen strategie : over-
legsituaties [3.1.], visieontwikkeling 
[3.2.], de culturele aanpak [3.3.], bezet-
tingen [3.4.] en de juridisch/contractu-
ele aanpak [3.5.]. Per categorie maken 
we een balans op. Om een houvast 
te bieden in het complexe verhaal, 
schetsen we vooraf zeer summier de 
historiek van Europa in Brussel en 
rollen we ook een tijdlijn uit met een 
selectie van belangrijke feiten en ge-
beurtenissen.

We zijn ervan overtuigd dat deze 
publicatie nuttig zal blijken. Nuttig 
voor wie wil weten wat er gebeurd is. 
Nuttig voor wie inspiratie zoekt om 
ergens aan de slag te gaan. Nuttig 
voor wie wil leren uit ervaringen van 
anderen. Nuttig voor wie de analyse 

wil doortrekken en onze conclusies 
verder wil verfijnen.

Alle basisdocumenten en nage-
noeg alle bronnen in deze publicatie 
(plannen, officiële teksten, persbe-
richten,...) zijn beschikbaar bij Bral. p

Arbitrair, maar met een logica

o Met een straatactie ‘Europus Omnivorans’ 

zetten Omwonenden Jourdan en Bral hun 

standpunt op de overlegcommissie kracht bij. 

Ze protesteren tegen de illegale kantooruit-

breiding van de EU-Commissie in de Froissart-

straat – 1994 © Way Press International

,
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Om de verhalen van bewonersparti-
cipatie en -actie in de Europese wijk 
te begrijpen, is een basiskennis over 
de EU en haar aanwezigheid in Brus-
sel noodzakelijk. Wat volgt is een heel 
summiere en algemene inleiding, 
met enkel die feiten die relevant zijn 
voor het vervolg. Ook de tijdslijn op 
p. 20-21 helpt bij het begrijpen van de 
tekst.

Voor een gedetailleerd overzicht 
van de geschiedenis van de Europese 
instellingen in Brussel verwijzen we 
graag naar :

33 Carola Hein – Bruxelles l’Européenne : 
Capitale de qui ? Ville de qui ? / Euro-
pean Brussels : Whose capital ? Whose 
city ? –  Cahiers de la Cambre – Architecture 

n° 5, La Lettre Volée, 2006.

33 Thierry Demey – Bruxelles, chroni-
que d’une capitale en chantier, 2.  
De l’ Expo ‘58 au siège de la CEE – 
Bruxelles, Paul Legrain, 1992.

33 Thierry Demey – Bruxelles, capitale 
de l’Europe / Brussel, hoofdstad van 
Europa / Brussels, capital of Europe – 
Badeaux, 2007.

De EU : haar instellingen en zetels

Toen eind 1957 de ministers van Bui-
tenlandse Zaken van zes Europese 
landen het Verdrag van Rome onder-
tekenden, was nog niet beslist waar 
de instellingen van deze gloednieuwe 
Europese Economische Gemeenschap 
(EEG) zouden gaan zetelen. Die ‘ze-
telkwestie’ lag zeer gevoelig. De op-
eenvolgende voorlopige keuzes zijn 
gaandeweg definitiever geworden en 
mondden uit in een verdeling van alle 
zetels over drie steden in drie landen.

Luxemburg kreeg met het Euro-
pees Hof van Justitie de zetel van de 
rechterlijke macht. Straatsburg kreeg 
de wetgevende macht, het Europees 
Parlement. In Brussel kwam de uit-
voerende macht : de Europese Com-
missie en de Europese Ministerraad.

Maar het bleef niet bij deze een-
voudige scheiding. De zetel en het 
halfrond – waar de plenaire verga-
deringen van het Europees Parle-
ment plaatsvinden – waren dan wel 
in Straatsburg gevestigd, de kantoren 

van de parlementsleden en ook de 
vergaderruimtes voor de parlemen-
taire commissies kregen hun plaats 
in Brussel, in de buurt van de Euro-
pese Commissie. Het secretariaat en 
documentatiecentrum van het Par-
lement bevinden zich dan weer in 
Luxemburg.

 Europa in Brussel

i De Wetstraat van vandaag is het resultaat 

van een gebrek aan globale planning. De EU-

Commissie heeft door de jaren heen meer en 

meer karakterloze gebouwen ingenomen. 

,
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Naast de drie grote Europese in-
stellingen zijn er ondertussen nog 
tal van andere opgericht, zoals de In-
vesteringsbank, de Europese Centra-
le Bank, het Economisch en  Sociaal 
Comité, het Comité der Regio’s, en 
zo meer. Als resultaat van veel lob-
bywerk en onderhandelingen, bevin-
den die zich verspreid over diverse 
steden in Europa. Het zwaartepunt 
van alle instellingen blijft wel in 
Brussel liggen.

De Europese wijk in Brussel

De buurt in Brussel waar de meeste 
Europese instellingen gevestigd zijn, 
die we gemakshalve ‘de Europese 
wijk’ noemen, is ongeveer 1 km2 groot 
en ligt grotendeels in de Leopoldwijk. 
Dat is een wijk net ten oosten van het 
centrum van Brussel, de zogenaamde 
Vijfhoek [zie kaart p. 11].

De Leopoldwijk werd in de loop 
van de 19de eeuw ontwikkeld als re-
sidentiële buurt voor de Brusselaars 

die de binnenstad ontvluchtten. De 
oorspronkelijke gebouwen zijn sta-
tige herenhuizen. Twee brede lanen 
verbinden de Europese wijk met de 
Vijfhoek : de Wetstraat en Belliard-
straat. De Leopoldwijk zelf ligt op 
grondgebied van Stad Brussel, maar 
sommige instellingen (verbonden 
aan het EU-Parlement) en een aan-
tal gebouwen van de EU-Commis-
sie hebben zich ook gevestigd in de 
buurgemeenten Elsene en Etterbeek 
[zie kaart p. 13].

De voortdurende uitbreiding van 
de EU-bevoegdheden en de geregelde 
aangroei van het aantal lidstaten, ont-
wikkelden bij de instellingen een on-
stilbare honger naar kantoorruimte 
en infrastructuur. Evenredig daarmee 
groeide ook het aantal bijhorende lob-
bygroepen, persagentschappen, ngo’s, 
diplomatieke en culturele afvaardi-
gingen, advocatenkantoren en uiter-
aard ook de horeca. Anno 2012 wordt 
de kantooroppervlakte in de Euro-
pese wijk geraamd op 3,4 miljoen m², 
waarvan 1,5 miljoen m² rechtstreeks 

bestemd is voor de Commissie, de Mi-
nisterraad en het Parlement.

De Brusselse gebouwen  
van EU-instellingen

De hoofdzetel van de Europese Com-
missie is het Berlaymontgebouw 
aan het Schumanplein. Het is van-
daag, samen met het nabijgelegen 
Karel-de-Grote-gebouw, het oudste 
Europese gebouw in Brussel. Het 
Karel-de-Grote-gebouw was tot 1995 
de thuisbasis van de EU-Minister-
raad. Toen deze verhuisde naar het 

nieuwe, veel grotere Justus Lipsius-
gebouw aan de overkant van de Wet-
straat en het Schumanplein, nam 
de Commissie ook dat gebouw over 
[zie kaart p. 13].

i Het iconische Berlaymontgebouw – ge-

noemd naar een oude meisjesschool dat er 

tot begin jaren 60 was gelegen – huisvest de 

hoofdzetel van de EU-Commissie. Het gebouw 

aan het Schumanplein heeft met zijn centrale 

plaats een enorme invloed uitgeoefend op an-

dere ontwikkelingen in de EU-wijk. © BRAL 

(Catherine Antoine)

,
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1971 2012
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i Hier zie je de situatie in de buurt van het EU-Parlement in 1971 en 2012. Als je goed kijkt zie je hoe de structuur van de huizenblokken ge-

wijzigd is, op sommige plaatsen al aanzienlijker dan de andere. Het oude rangeerstation werd overkapt om een plaats te geven aan het Europees 

Parlement. © MBHG – Directie Studies en Planning 2013 



Tijdens de omstreden en lang-
durige asbestrenovatie van het 
Berlaymont gebouw (van 1995 tot 
2004) waren diverse diensten ver-
spreid over vele kleinere gebouwen 
in de Leopoldwijk en daarbuiten. De 
Commissie bleef verschillende van 
die gebouwen ook gebruiken na de 
terugkeer naar haar thuisbasis aan 
het Schumanplein. Ondertussen zijn 
er nieuwe plannen voor een centra-
lisatie langs de Wetstraat. Het Stads-
project Wet, met onder meer een 
nieuw torengebouw op de hoek van 
de Etterbeeksesteenweg, moet daar-
aan beantwoorden.

In 2001 besliste de EU met het 
Verdrag van Nice om voortaan alle 
topconferenties van de Ministerraad 
in Brussel te houden. Tot dan vonden 
die vergaderingen plaats in het land 
dat het zesmaandelijkse voorzitter-
schap waarnam. Sindsdien vinden 
ze dus altijd plaats in Brussel en Bel-
gië besliste meteen om de bestaan-
de infrastructuur te vergroten. Zo 
wordt er vandaag langs de Wetstraat 

een nieuw prestigieus gebouw gezet 
naast het Justus Lipsiusgebouw, de 
vaste stek van de EU-Ministerraad. 
Ook de voorzitter van de Europese 
Raad, de Europese president, zal in 
die uitbreiding zijn kantoren heb-
ben.

Iets verderop, tussen het Luxem-
burgplein en Leopoldpark, bevindt 
zich het Europees Parlement : het 
halfrond en de vergaderzalen voor 
de fracties en de commissies en de 
kantoren voor de parlementairen en 
hun assistenten. Dit is slechts een 
werkplaats voor het parlement, de 
eigenlijke zetel ligt in Straatsburg. 
Het gevolg is dat elke maand een 
dure verhuiskaravaan heen en weer 
pendelt tussen beide steden. Hoe-
wel de astronomische kostprijs van 
die maandelijkse pendelbeweging 
zwaar op het budget weegt en een 
zware belasting is voor het milieu, 
zijn er nog altijd geen concrete plan-
nen om iets aan deze absurde situ-
atie te doen.

De noordoostelijke  
en zuidelijke wijken

De gevolgen van de komst van de 
EU-instellingen waren niet overal 
dezelfde. Er is een groot verschil tus-
sen wat gebeurd is in de wijk rond de 
Wetstraat, de zogenaamde Noord-
oostwijk (op de grens van Brussel, 
Schaarbeek en Sint-Joost-ten-Node) 
en de wijken ten zuiden van de Bel-
liardstraat en het Luxemburgstation 
(in Etterbeek en Elsene).

Na de bouw van het Berlaymont- 
en Justus Lipsiusgebouw aan het 
Schumanplein waren er rond de Wet-
straat geen noemenswaardig grote 
kantoorprojecten meer gepland. 
Maar uiteraard bleef de Noordoost-
wijk veranderen. De horecasector 
breidde sterk uit, de huurprijzen 
stegen en de bijhorende hofhouding 
van de Europese instellingen kwam 
zich er vestigen : diplomatieke verte-
genwoordigingen van de deelstaten, 
lobbygroepen, persagentschappen, 
advocatenkantoren,en zo meer. Voor 

de bewoners voelde het hoegenaamd 
niet alsof de EU zich integreerde in 
de stad, hoewel dat de initiële be-
doeling van de overheid was ; ze 
nam de hele buurt gewoon over. De 
marktmechanismes maakten dat de 
vastgoedprijzen de hoogte ingingen 
en de woonfunctie sterk onder druk 
kwam te staan. 

In het zuiden is er wel één groot 
project dat de wijk volledig heeft 
veranderd : het Europees Parlement 
en zijn bijhorende kantoren of de 
Leopolds ruimte. Daarvoor is het 
oude rangeerstation volgebouwd 
en werden de aanpalende straten 
volledig onteigend. Een luchtbeeld 
[zie p. 14] maakt meteen duidelijk dat 
dit een mastodont is die qua morfolo-
gie volledig haaks staat op de rest van 
het stadsweefsel. Het project werd 
gerealiseerd door één privéconsor-
tium : Société Espace Léopold (SEL). 
De aangrenzende wijken in Etterbeek 
en Elsene behielden grotendeels hun 
residentieel karakter, maar de bevol-
king wijzigde drastisch. Mensen ver-
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bonden aan de Europese instellingen 
waren bereid veel hogere prijzen te 
betalen om in de buurt te kunnen 
wonen. Ter compensatie van de kan-
toorgebouwen in de Leopoldsruimte 
werden woonprojecten gerealiseerd 
(onder meer langs de Wiertz- en Go-
decharlesstraat), vooral bedoeld voor 
dat Europese publiek. De druk op de 
vastgoed- en huurprijzen blijft ook 
vandaag nog zeer groot om eenge-
zinswoningen te veranderen in kan-
toren of kleinere en duurdere studio’s 
of flats.

De comités

In de Noordoostwijk bestaat al sinds 
de jaren zeventig een wijkcomité : 
de GAQ. De bewoners organiseerden 
zich om het woonkarakter van hun 
buurt te verdedigen. Het aantrek-
kelijk patrimonium van de ‘squares’ 
(Ambiorix-, Maria-Louiza-, Marga-
retasquare,…) kwam immers onder 
druk te staan. In de jaren zestig en 

zeventig werd de waarde van het erf-
goed onvoldoende erkend en werd er 
afgebroken om hogere en functione-
lere gebouwen in de plaats te zetten. 
Ondertussen zijn die herenhuizen 
opnieuw in trek, maar dan vooral als 
kantoren. 

Vanaf mei 1981 organiseerden de 
bewoners en gebruikers van de zui-
delijke wijken zich in AQL. AQL was 
een coalitie van zes wijkcomités, de 
Gezinsbond, lokale kmo’s (zoals de 
Office des Propriétaires, die tiental-
len lokale mensen tewerkstelde) en 
professionals uit de buurt, waaron-
der ook verschillende kunstenaars. 
Ze hebben zich verenigd in AQL om 
gezamenlijk te kunnen reageren 
op de Studie Ruimte Brussel Europa 
(Studie RBE) [ zie 3.1.]. De oprichters 
wilden over een professioneel instru-
ment beschikken met juridische en 
stedenbouwkundige expertise, om 
de verschillende aspecten en deel-
studies van de Studie RBE te kunnen 
verwerken. Vanaf het begin stelden 
zij duidelijk autonoom te willen zijn 

i De inplanting van immense gebouwencomplexen als het Europees Parlement in de Wiertz-

straat, zorgde op verschillende plaatsen in de wijk voor grote littekens in het stadsweefsel. In de 

jaren 80 en 90 gebeurden grote ingrepen vaak ongecoördineerd ; ook het Leopoldpark werd meer 

en meer ingepalmd. 
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en onafhankelijk van overheidssubsi-
dies. In dezelfde buurt zijn ook ande-
re comités met minder permanente 
activiteiten : de handelaars van het 
Luxemburgplein bijvoorbeeld, of het 
Comité Pascale-Toulouse, het Comité 
Idalie en ook enkele andere zeer lo-
kale comités. De meeste kleinere co-
mités maakten deel uit van AQL.

Ook de wijk rond het Jourdan-
plein in Etterbeek had het tijdens de 
jaren tachtig steeds harder te verdu-
ren door de effecten van de nabijgele-
gen Europese wijk : vastgoedspecula-
tie, verkeersproblemen, buurthandel 
die zware concurrentie ondervond 
van snackbars en restaurants, woon-
huizen die opgedeeld werden in ap-
partementjes – die op hun beurt om-
gebouwd werden tot flathotel… De 
bewoners voelden zich overspoeld 
door mensen die de wijk louter ge-
bruikten, maar niet kenden en er ook 
niet (echt) woonden.

Tegen deze achtergrond ontstond 
het bewonerscomité Omwonenden 
Jourdan. Hun doel : het woon- en leef-

klimaat van hun (levendige) buurt 
vrijwaren. Ook Europese ambtenaren 
sloten zich aan bij de bewonersacties.

Zowel AQL, de GAQ als de Omwo-
nenden Jourdan maakten deel uit van 
de in het begin van de jaren negentig 
opgerichte Coördinatie Europa.

De Eurocraten

Niet iedereen die voor de Europese in-
stellingen werkt of eraan verbonden 
is, heeft dezelfde betrokkenheid bij 
wat er in de Europese wijk gebeurt. In 
zeer veralgemenende termen zou je 
bij de zogeheten Eurocraten een on-
derscheid kunnen maken tussen de 
verkozenen van het EU-Parlement, 
ambtenaren van de EU-Instellingen 
en een grote groep die zich slechts 
voor een korte tijd in Brussel vestigt.

De verkozenen van het Euro-
pees Parlement blijven in de eerste 
plaats betrokken bij hun eigen land. 
Ze verblijven regelmatig in Brussel, 
maar zijn er geen bewoners. Bij de 

ambtenaren van de andere instel-
lingen zijn er heel wat die zich voor 
langere tijd in Brussel en omgeving 
vestigen en er met hun familie wo-
nen. Zoals bij alle bewoners zijn er in 
die groep mensen te vinden die zich 
engageren voor een betere kwaliteit 
van hun woon- en leefmilieu. Som-
migen onder hen hebben aansluiting 
gevonden bij bestaande wijkcomités, 
ook bij AQL, GAQ en Omwonenden 
Jourdan. Daarnaast zijn er ook nog 
de mensen die slechts voor een kor-
te tijd bij de instellingen werken en 
een grote groep wisselende stagiaires. 
Deze Euro peanen hebben over het al-
gemeen weinig contact met de Brus-
selaars, ze leven vooral in de expat-
gemeenschap.

De Coördinatie Europa heeft er 
altijd veel belang aan gehecht goede 
relaties te onderhouden met de men-
sen die in de instellingen werken. Eu-
ropese ambtenaren wonen ook meer 
en meer in Brussel en in de omgeving 
van de instellingen. Blijvende relaties 
met de vakbonden vereis(t)en veel 

tijd en energie, die niet altijd aan-
wezig is (was). Wanneer we begin de 
jaren tachtig een procedure aanspan-
den bij de Raad van State om aan te 
vechten dat de Ministerraad zich in 
een woonzone zou vestigen, was dit 
bijvoorbeeld wel samen met de vak-
bonden [ zie 3.4.].

Bral en IEB

Eind jaren zeventig en begin jaren 
tachtig hebben Bral en IEB vooral 
defensief gereageerd op de uitbrei-
dingsplannen van de Ministerraad 
(het Justus Lipsiusgebouw) en de bij-
horende infrastructuurwerken (de 
verplaatsing van de Belliardtunnel). 
We tekenden bezwaar aan tijdens 
de overlegcommissie en we hebben 
samen een juridische actie gevoerd 
tegen de onteigening van het woon-
gebied Comines-Froissart. 
In 1986 brachten we met Bral de 
Programmamap Europa uit. Daarin 
schetsten we een stand van zaken 
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van de Europese aanwezigheid en 
de impact op de wijk, de mogelijke 
verdere ontwikkelingen en we hiel-
den een pleidooi voor een integrale 
planning. We stelden ook een duide-
lijke vraag om een specifieke plaats 
te voorzien voor het Europees Par-
lement. De Programmamap Europa 
was een koerswijziging van Bral : we 
reageerden niet meer op projecten en 
bouwaanvragen, maar kwamen zelf 
met een document om de discussie 
over planning op middellange ter-
mijn te voeden.

u De soms ingewikkelde institutionele or-

ganisatie van zowel Brussel, België als de 

Europese Unie ligt mee aan de basis van een 

allesbehalve harmonieuze inplanting van de 

EU-instellingen. De bewoners beseften wel 

dat ze ook voordelen hadden bij de komst van 

Europa, maar ze hebben zich blijvend verzet 

tegen een rol als tweederangsburgers. 

,
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Versnippering alom

Van bij het begin is de vestiging van 
de instellingen in Brussel gekenmerkt 
door een absoluut gebrek aan strate-
gie en planning, zowel vanwege de 
Brusselse en Belgische overheid als 
van de instellingen zelf. Het resultaat 
is een vaak ongecoördineerde bouw-
woede, in vele gevallen gestuurd door 
de privésector.

De structuur van de instellin-
gen zelf ligt hiervan ook aan de 
basis. De Europese Unie beslist im-
mers bij consensus en kon die niet 
bereiken over de zetelkwestie. De 
definitieve beslissing over de ver-
schillende zetels heeft lang op zich 
laten wachten. De EU heeft daardoor 
haar kantoren een lange tijd op de 
privémarkt gehuurd, die er telkens 
wonderwel in slaagde om ‘toeval-
lig’ gebouwen op maat ter beschik-
king te hebben. Tegelijk is er ook een 
gebrek aan coördinatie tussen de 
verschillende Europese instellingen. 
De Europese Ministerraad, de Com-

missie en het Parlement gedragen 
zich autonoom. Een aantal diensten 
zoals de drukkerij en de archieven, 
die ook in verschillende belangrijke 
gebouwen zijn gevestigd, zouden ze-
ker efficiënter georganiseerd kunnen 
worden. En er is ook geen gezamen-
lijk mobiliteitsplan. 

De Belgische staatsstructuur 
maakt een gecoördineerd beleid 
moeilijk. Sinds de complexe Belgi-
sche staatshervorming van eind ja-
ren tachtig zijn de bevoegdheden 
rond ruimtelijke ordening in België 
verdeeld over drie niveaus : de fede-
rale staat, het Brussels Hoofdstede-
lijk Gewest en de gemeenten. En alle 
drie hebben ze bevoegdheden met 
betrekking tot de EU-instellingen. 
De juiste instantie kennen voor de 
verschillende procedures is op zich 
al een moeilijkheid, maar daarnaast 
hebben die verschillende niveaus 
ook regelmatig een andere politieke 
meerderheid. Deze versnippering is 
uiteraard een belangrijke factor in de 
soms ontstellende geschiedenis van 

de vestiging van de Europese instel-
lingen in Brussel.

Bovendien blijft de Europese 
Unie nog een relatief jonge instel-
ling, die voortdurend in beweging is 
en uitbreidt. Er komen lidstaten en 
bevoegdheden bij. De beslissingen 
ter zake verlopen echter moeizaam, 
waardoor het ook moeilijk te voor-
spellen is hoeveel ruimte elk van de 
instellingen op welk moment zal no-
dig hebben.

Ondanks alle beloften en beleids-
verklaringen is het Brussels Gewest 
er dus niet in geslaagd om de ontwik-
keling van de Europese instellingen in 
harmonie te laten gebeuren met res-
pect voor de dynamiek van de woon-
buurten. De bewoners van de Euro-
pese wijk hebben steeds beseft dat zij 
ook voordelen hadden bij de komst 
van Europa, maar ze weigerden zich 
als tweederangsburgers te laten be-
handelen. Deze publicatie vertelt wat 
de Brusselaars er aan gedaan hebben 
om hun belangen te laten meetellen 
in het debat. p
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BEWONERSACTIE IN DE BRUSSELSE EU-WIJK  3.1. Vijf strategieën

De Brusselse Raad voor het Leefmilieu (Bral), Inter-Environnement Bruxelles (IEB) en de bewonerscomités van 

de Europese wijk hebben door de jaren heen zeer diverse strategieën aangewend om hun wijk mee vorm te 

geven. We onderscheiden vijf grote categorieën : overleg, visieontwikkeling, een culturele aanpak, bezettingen 

en een juridisch-contractuele aanpak. Geen enkele actie of campagne is een zuivere  illustratie van één van die 

categorieën, meestal gaat het om mengvormen. Zo is in elke actie bijvoorbeeld wel een vorm van overleg en/

of visieontwikkeling terug te vinden. 

Het is niet de bedoeling om in deze publicatie de verschillende strategieën of actiestijlen met elkaar te 

vergelijken. De  efficiëntie is immers niet alleen afhankelijk van de methode, maar ook van tal van externe 

factoren. Uit de analyses blijkt trouwens dat die externe factoren telkens bepalend zijn voor het welslagen 

van de actie.

Per categorie maken we een evaluatie, waarbij we vooral naar de toekomst willen kijken : wat werkt on-

der welke omstandigheden ? Waar moet je energie in steken en wat zijn beperkingen ?
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De context

In de eerste helft van de jaren tachtig 
hadden belangrijke spelers uit de eco-
nomische wereld en van de overheid 
eenzelfde doelstelling : Brussel moest 
en zou de hoofdstad van Europa wor-
den. De instellingen en de infrastruc-
tuur moesten een plaats krijgen in 
de EU-wijk. De Europese Commissie 

had al sinds de jaren zestig haar ge-
bouwen rond het Schumanplein. Nu 
ging ook de Europese Ministerraad er 
haar vaste stek krijgen : in 1987 werd 
de bouwvergunning voor het Justus 
Lipsiusgebouw (de Ministerraad) af-
geleverd. De voorafgaande procedure 
verliep erg moeizaam. Volgens een ak-
koord tussen de toenmalige Europese 
Economische Gemeenschap (EEG) en 

de nationale staat, zou België de kan-
toor- en vergaderruimte voor de Mi-
nisterraad bouwen en ter beschikking 
stellen. Begin jaren tachtig werden de 
discussies over het onteigeningsplan 
en de stedenbouwkundige vergunning 
voor de bouw van het Justus Lipsius-
gebouw gestart. Tijdens de aanslepen-
de onderhandelingen vroeg Europa 
steeds meer ruimte waardoor Brus-

sel al meteen een afwijking van haar 
net goedgekeurde Gewestplan (1979) 
moest toestaan. De oorspronkelijk 
voorziene administratiezone was te 
klein en een woonzone (het huizen-
blok Comines-Froissart) moest voor 
openbaar nut onteigend worden. 

Wat dan nog ontbrak, was een 
halfrond voor het Europees  Parlement 
in Brussel. Om politieke en diplo-

Studie Ruimte Brussel-Europa (1986-1987)

De meest voor de hand liggende manier om invloed uit te oefenen is deelnemen aan de georganiseerde 

overleg momenten. Zowel op begeleidingscomités van studies of projecten, op de klassieke overlegcommissies 

in het kader van de stedenbouwwetgeving en bestemmingsplannen als op de zeldzame overlegstructuren die 

bedoeld zijn om oplossingen te zoeken voor specifieke problemen.

De meeste pogingen tot overleg in het EU-dossier, lieten de bewoners met een kater achter. De zoektocht 

naar de beste manier om bewoners op een gecoördineerde, transparante en gelijkwaardige manier aan stra-

tegische planning te laten deelnemen, is nog niet afgelopen.
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matieke redenen kon de discussie 
daarover niet op het publieke forum 
gevoerd worden. Alle lidstaten had-
den zich er immers toe verbonden 
geen enkel initiatief te nemen om 
een parlementaire infrastructuur te 
voorzien. Maar officieus circuleerden 
er wel voorstellen. In de Programma-
map Europa (1986) pleitte Bral er al 
voor om een einde te maken aan die 
achterkamerplannen, om de discus-
sie over alle Europese instellingen in 
de wijk in alle openbaarheid te voe-
ren en om een plaats te voorzien voor 
het Parlement.

Na de bouwvergunning voor het 
Justus Lipsiusgebouw en de bijhoren-
de nieuwe Belliardtunnel, had Europa 
nog steeds onvoldoende ruimte – zelfs 
zonder het Parlement in rekening te 
brengen. Het aantal lidstaten breid-
de uit en de bevoegdheden werden 
ruimer. Staatssecretaris Jean-Louis 
Thys, binnen de toenmalige Brusselse 
Executieve bevoegd voor Ruimtelijke 
Ordening, gaf in 1986 de opdracht 
voor een eerste globale studie voor de 

ruime Europawijk : de Studie Ruimte 
Brussel-Europa (Studie RBE), voor 
velen de moeder van alle latere EU-
plannen. Er moesten zoveel mogelijk 
actoren bij betrokken worden om de 
groeiende Europese aanwezigheid 
door een ruime meerderheid te laten 
dragen. Deze studie zou – op basis 
van de bestaande situatie – de noden 
blootleggen op het vlak van kantoren, 
huisvesting, openbare voorzieningen, 
mobiliteit, ecosystemen, sociale en 
culturele ontwikkelingen, en zo meer. 
Tegelijk was het de bedoeling om be-
heersnormen vast te leggen, zoals 
bijvoorbeeld een maximaal aantal 
parkeerplaatsen per kantoorblok.

De studie : werkwijze en resultaat

De Studie RBE was een proces dat 
bijna twee jaar duurde. Het werd ‘be-
geleid’ door een beperkte technische 
stuurgroep en een begeleidingsco-
mité : een uitgebreide rondetafel van 
30 tot 35 vertegenwoordigers van 
diverse beleidsniveaus en admini-

o Sinds de jaren 70 gaat er geen dag voorbij of ergens in de EU-wijk is er een werf aan de gang. 

Over de grote infrastructuurwerken wil de overheid nog wel eens communiceren, zoals met deze 

publicatie, anno 1993. Maar van een echte werfcoördinatie is er geen sprake. © BHG
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straties, waaronder ook de Europese 
instellingen, verenigingen (waaron-

der Bral) en bewoners. Drie studie-
bureaus werkten samen aan de op-
dracht : ze maakten een uitgebreide 
stand van zaken en deden een reeks 
voorstellen voor de ruime buurt. De 
maandelijkse vergaderingen, die 
doorgaans een hele dag duurden, 
waren zwaar om te volgen voor de 
betrokken bewoners. Toch vormden 
ze voor hen een belangrijke bron van 
informatie, de enige bron van essen-
tiële informatie.

Het resultaat van het proces was 
een hele reeks maatregelen op ver-
schillende niveaus. Zo was er bij-
voorbeeld het voorstel om hogere 
kantoorgebouwen in de wijk toe te 
laten, op voorwaarde dat de inves-
teerder publieke ruimtes zou aan-
leggen. Een idee dat later ook in het 
Stads project Wet naar voor wordt 
geschoven. Het mobiliteitsprobleem 
werd onder meer aangepakt door 
een vermindering van het aantal on-
dergrondse parkings en meer ruimte 
voor de zachte weggebruikers. Als 
ruimtelijke ingreep werden een aan-

tal Priori taire Interventie Zones (PIZ) 
met stadsvernieuwingsprogramma’s 
afgebakend. In die zones zouden, in 
samenwerking met de Gewestelijke 
Ontwikkelingsmaatschappij Brus-
sel (GOMB), woningen worden gere-
noveerd en kleine ondernemingen 
zouden steun krijgen. Het was de be-

doeling om te investeren in de zones 
rond de Europese instellingen om op 
die manier een buffer te creëren die 
een ongebreidelde expansie onmo-
gelijk moest maken.

t De invloed van de Studie Ruimte Brussel-

Europa is tot op vandaag voelbaar. Ook BRAL 

was bij de opmaak van deze moeder van alle 

Europese plannen betrokken. © BHG/CERAU

t De plannen voor een omvangrijk project (ICC) op de vroegere Leopoldbrouwerij (foto) door-

kruisten onverwachts de bekendmaking van de slotconclusies van de Studie Ruimte Brussel-

Europa. Of hoe een proces van bijna twee jaar met meer dan 30 stakeholders gedwarsboomd 

wordt door geheime gesprekken. © AQL
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Ondermijning van het overleg :  
het ICC

Maar een maand voordat de slotcon-
clusies van de Studie RBE bekend 
waren, werd in de pers plots gewag 
gemaakt van een omvangrijk bouw-
project op de plaats van de vroegere 
Brouwerij Leopold. Het was meteen 
duidelijk dat het zogenaamde Inter-
nationaal Congres centrum (ICC) ont-
worpen was op maat van het Euro-
pees Parlement. Het kon ook niet 
anders dan dat er een geheim overleg 
moest geweest zijn tussen het con-
sortium van investeerders – de Gene-

rale Maatschappij en BACOB – en de 
Brusselse Executieve (toen nog deel 
van de Belgische regering).

Het nieuwe project was boven-
dien buiten de toenmalige EU-zone 
gesitueerd en zelfs aan de overkant 
van de bufferzone. Dus niet aanslui-

tend bij het Berlaymont-, Karel de 
Grote- en Justus Lipsiusgebouw. Eén 
van de belangrijkste doelstellingen 
van de Studie RBE, de EU-gebouwen 
binnen een kleine perimeter hou-
den, was daarmee al onmogelijk ge-
worden. Bovendien zette de omvang 

en het belang van het ICC-project de 
dynamiek van Studie RBE volledig 
in de schaduw. Alle energie van de 
overheid ging naar het ICC-project, 
voor de uitvoering van de besluiten 
van Studie RBE bleven tijd noch mid-
delen over.

Het ICC-project was ontworpen 
door dezelfde architecten die ook 
auteurs waren van de Studie RBE. In 
hun studie maakten ze echter nooit 
gewag van het ICC-project. Alsof die 
studie met haar uitvoerige beschrij-
ving van de ontwikkelingsprogram-
ma’s in een uitgestrekte zone, de aan-
dacht moest afleiden van ‘het echte 
werk’, dat stiekem ergens anders be-
raamd werd.

De frustratie en verontwaardiging 
bij de bewonersgroepen ging niet zo-
zeer over het feit dat er een parle-
mentair halfrond (deel van het ICC) 
zou gebouwd worden, maar wel over 
de manier waarop die beslissing werd 
genomen. Iedereen vermoedde wel 
dat er vroeg of laat een parlementair 
halfrond zou komen. Maar tijdens 

u Het bewonerscomité AQL nam illustrator 

Frank Pé vaak onder de arm om haar commu-

nicatie mee te ondersteunen. Deze tekening 

van bijna 20 jaar geleden is jammer genoeg 

nog altijd opvallend actueel : privé-investeer-

ders en overheid zitten samen rond de tafel 

om een groot project voor te bereiden. Bewo-

ners kunnen alleen maar toekijken. © Frank 

Pé /AQL
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de Studie RBE kwam het Parlement 
nooit aan bod.

Het met veel tamtam opgestarte 
overleg verloor dus publiekelijk haar 
politieke geloofwaardigheid. De inwo-
ners die rechtsreeks bij het begelei-
dingscomité betrokken waren en de 

verenigingen die hen ondersteunden, 
hadden veel energie en (grotendeels 
onbezoldigde) tijd geïnvesteerd om 
de nodige informatie te vergaren en 
dossiers samen te stellen. Zij hadden 
hun verantwoordelijkheid genomen 
in wat zij als een potentiële positieve 
ontwikkeling zagen. Toen echter dui-
delijk werd dat het planningsproces 
niet volledig openbaar was verlopen 
en dat de grote beslissingen achter de 
schermen werden genomen, voelden 
zij zich opnieuw verraden. Opnieuw, 
want net voor de start van de Studie 
RBE was ook al beslist om een ander 

vlaggenschip, de Ministerraad, in een 
woonzone (volgens het Gewestplan 
uit 1979) te bouwen. Deze gang van 
zaken bezorgde de bewoners een flin-
ke kater. De basis voor de Brusselse 
argwaan en zelfs het cynisme tegen-
over studiebureaus en plannen werd 
hier gelegd.

De Brusselse Executieve keurde 
de Studie RBE pas in december 1988 
goed, meer dan een jaar na de voor-
stelling van de resultaten. De draag-
wijdte van die beslissing was nooit 
helemaal duidelijk. De Studie RBE 
resulteerde in een actieplan en een 
programma om de effecten van de 
EU-aanwezigheid te begeleiden, maar 
er waren geen duidelijke engagemen-
ten voor de verdere ontwikkeling van 
de Europese instellingen. Voor de uit-
voering van dat programma was de 
medewerking van verschillende dien-
sten en beleidsniveaus noodzakelijk : 
de gemeenten voor de Bijzondere Be-
stemmingsplannen (BBP’s), de GOMB 
voor de renovatieprojecten en het na-
tionale Ministerie van Openbare Wer-

ken (voorloper van het huidige Beliris) 
voor de infrastructuurwerken. Maar 
het operationele luik ontbrak. Het is 
nooit duidelijk geweest wie voor de 
middelen zou zorgen, laat staan wie 
zou coördineren.

De bewoners uit de onmiddellijke 
omgeving van het toekomstige EU-
Parlement vonden elkaar toen in het 
wijkcomité AQL. Ze kozen ervoor om 
de komst van de nieuwe, kolossale 
buur te ‘begeleiden’ in plaats van er 
de strijd mee aan te gaan [zie 3.5]. p

o Eind 1988 werd de Studie Ruimte Brussel-

Europa goedgekeurd. De uitvoering van het 

programma - onder andere via de gemeentes 

die Bijzondere Bestemmingsplannen moesten 

opmaken – kwam wel op gang, maar van een 

echt operationeel luik was er nooit sprake. Het 

werd nooit duidelijk wie wat zou doen, laat 

staan met welke middelen. © Stad Brussel
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De Paden van Europa (1997)

In samenwerking met de EU-Com-
missaris Erkki Liikanen, onder andere 
bevoegd voor het Europese vastgoed-
beleid, lanceerde Brussels minister 
voor Stedenbouw Hervé Hasquin in 
1997 de internationale wedstrijd De 
Paden van Europa (Les Sentiers de 
l’Europe). Bij de voorstelling lag de na-
druk op het herstellen van het imago 
en de leefbaarheid van de Europese 
wijk door een herinrichting van de 
publieke ruimtes. Enkele jaren voor-
dien hadden de bewoners daarover al 
een reeks voorstellen geformuleerd 
[zie 3.2.]. De bewoners werden echter 
op geen enkele manier betrokken bij 
de samenstelling van het wedstrijd-
programma, de toelichting aan de 
kandidaten of de beoordeling door de 
jury. Volgens Hervé Hasquin zou dit 
‘het internationale karakter en de ex-
terne expertise te zeer beïnvloeden’.
Het bekroonde ontwerp is nooit uit-
gevoerd, onder meer vanwege de 
hoge kostprijs. Maar van deze eerste 

internationale wedstrijd in de EU-
wijk is vooral de schandaalsfeer blij-
ven hangen. Eén van de deelnemers 
werd later door de rechtbank in het 
gelijk gesteld na een klacht wegens 
ongeoorloofde belangenvermenging 
tussen de jury en twee laureaten. 
Het bekroonde ontwerp had zich ook 
niet beperkt tot publieke ruimtes en 
voetgangersverbindingen, maar had 
ook een aantal nieuwe grootschalige 
projecten gelokaliseerd, zoals Lex 
2000, een – ondertussen gerealiseer-
de – uitbreiding van de Ministerraad 
[zie kaart p.13].

De volgende ‘plannen’ (2001-2008)

In de aanloop naar het Belgisch voor-
zitterschap van de Europese Unie (in 
de tweede helft van 2001) en na het 
Verdrag van Nice (begin 2001) kwam 
de ontwikkeling van de Europese wijk 
in een stroomversnelling. Op de Eu-
ropese top van Nice had de EU beslo-
ten om in de toekomst alle Europese 

topontmoetingen in Brussel te laten 
plaatsvinden. Dit was de aanleiding 
voor een waterval aan nieuwe plan-
nen en studies voor de Europawijk : 
Brussels, Capital of Europe (oktober 
2001) op vraag van Europees Com-
missievoorzitter Romano Prodi en 
van de Belgische Eerste Minister Guy 
Verhofstadt, het Richtschema voor de 
Leopold-Schumanwijk in Brussel (no-
vember 2001), doorgaans benoemd 
als ‘het Plan Durant’, naar de fede-
rale minister bevoegd voor Beliris, de 
Richtlijnen Brussel-Europa (mei 2002), 
beter bekend als ‘het Plan de Donnéa’, 
want opgemaakt op vraag van de 
toenmalige Brusselse Minister-Presi-
dent, en daarbovenop het Ombuds-
plan Médiateur Brussel-Europa (2003), 
besteld door Eerste Minister Guy Ver-
hofstadt en de nieuwe Minister-Presi-
dent Daniel Ducarme van het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest.

Alleen al het feit dat zoveel ver-
schillende instanties hun eigen plan 
lieten opmaken, is een bewijs voor 
het gebrek aan coördinatie. Geen van 

die plannen had een behoorlijk ge-
organiseerde participatie, laat staan 
een operationeel luik.

 Plannen als bezigheidstherapie ?

i De Paden van Europa (1997) : een wedstrijd 

die de publieke ruimtes en verbindingen tus-

sen de instellingen moest opwaarderen. De re-

sultaten zijn nooit uitgevoerd wegens te duur. 

© BHG/ Art&Build
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De auteurs van het Ombudsplan 
hadden tijdens de voorbereiding met 
verschillende bevoorrechte getuigen 
gesproken. Toen het plan af was – 
een dikke bundel met 133 voorstel-
len en maatregelen – heeft de Ko-
ning Boudewijnstichting in opdracht 
van de federale regering twee ronde 
tafels georganiseerd. Eén voor het 
middenveld (zowel de culturele we-
reld als universiteiten, vakbonden, 
een aantal EU-verwante organisaties 
en ook Bral, IEB en ARAU). Een an-
dere met een willekeurige steekproef 
van bewoners. Het was de bedoeling 
om feedback te krijgen op de voor-
stellen. De conclusies van die ronde 
tafels zijn neergeschreven in een 
rapport, maar het plan zelf werd niet 
meer gewijzigd (en ook niet uitge-
voerd).

Een sprekende anekdote uit die 
periode : bij het Ombudsplan hoorde 
ook een tentoonstelling. Eén van de 
auteurs had bewoners uitgenodigd 
voor een rondleiding op een zater-
dagmorgen. Helaas was er toen ook 

een EU-top en was de tentoonstel-
lingsruimte voorbehouden als koffie-
kamer voor de chauffeurs van dienst. 
De toelichting bij de tentoonstelling 
moest dan maar in een andere zaal 
plaatsvinden, zonder dat men de 
tentoonstelling zelf kon zien…

In 2008 was er nog het Richtsche-
ma voor de Europawijk, dat alle bo-
vengenoemde plannen zegt samen 
te vatten... een volledige déjà vu. De 
opmaak ervan kon niet (meer) op 
veel enthousiasme rekenen bij de 
bewoners. Opnieuw was er een over-
vloed aan deelstudies en voorstellen 
met onduidelijke draagwijdte. Na de 
informatieronde, waarbij niemand 
door de bomen het bos nog kon zien, 
kwam de EU-Commissie daarenbo-
ven met een nieuw plan op de prop-
pen : het Stadsproject Wet. Een groots 
project dat voorziet in de concentra-
tie van kantoren langs de Wetstraat. 
Ditmaal kozen de Brusselse regering 
en de Europese Commissie voor een 
internationale wedstrijd om een 
globaal voorstel te maken. Het pro-

gramma en de beoordeling ervan zijn 
hiermee helemaal aan een publiek 
debat onttrokken. Tegelijk heeft de 
uitvoering van het Richtschema zelf 
flinke vertraging opgelopen. p

,
 inhoud

31

t Met het Verdrag van Nice van 2001 beslis-

te de EU om voortaan alle Europese topont-

moetingen in Brussel te laten plaatsvinden. 

Gevolg : een ongecoördineerde waterval aan 

plannen voor de EU-wijk. Ook dit ‘Plan de 

Donnéa’ had geen behoorlijk georganiseerde 

participatie, laat staan een operationeel luik. 

© BHG/Agora
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Het systeem van openbaar onder-
zoek en overlegcommissies is ver-
ankerd in de Brusselse stedenbouw-
wetgeving. Sinds de goedkeuring van 
het Gewestplan (1979), zijn bepaalde 
vergunningsaanvragen onderworpen 
aan dat systeem. Projectaanvragen 
krijgen een individuele beoordeling 
door een overlegcommissie. Die geeft 
een advies aan de overheid, die beslist 
over de uiteindelijke vergunning. Be-
woners kunnen de dossiers inkijken 
en hebben de kans hun stem te laten 
horen bij deze overlegcommissies.

Sinds de jaren tachtig regent het 
openbare onderzoeken in de Euro-
pese wijk, zowel grote als kleine. 
Naast de aanvragen voor de instel-
lingen zelf, kwamen – en komen er 
nog steeds – aanvragen van lobby-
groepen, vertegenwoordigingen van 
lidstaten en regio’s, advocatenkanto-
ren, horecazaken,… zeg maar de hele 
hofhouding van de EU.

De bewoners van de Noordoost-
wijk werden meer met ‘kleinere’ pro-
jecten en dus meer met op zichzelf 

staande openbare onderzoeken ge-
confronteerd. In de meer zuidelijke 
Leopoldwijk, in Elsene en Etterbeek, 
heeft één grote ingreep de omgeving 
volledig veranderd : de inplanting van 
de gebouwen van het Europees Parle-
ment. In het noorden was de veran-
dering niet minder ingrijpend, maar 
eerder door het vermenigvuldigings-
effect van kleinschalige projecten.

We willen zeker geen volledig 
overzicht geven, want de lijst is lang. 
Maar toch noemen we enkele be-
langrijke dossiers die de bewoners 
op onverwachte momenten op hun 
bord kregen : naast de bouwprojecten 
van de EU-instellingen zelf, waren er 
onder meer het project Cortenbergh 
(kantoren in plaats van woningen aan 
de Cortenberghlaan, Newton- en Ful-
tonstraat), de uitbreidingsaanvraag 
van het Borschettecentrum aan het 
Jourdanplein (dat uitbreidingspro-
ject is nooit uitgevoerd en jaren la-
ter gewijzigd in een hotel- en appar-
tementsproject op de hoek van het 
Jourdanplein en de Etterbeeksesteen-

weg), aanvragen van de politieke en 
culturele vertegenwoordigingen van 
verschillende regio’s of landen, de 
woningcomplexen aan de Wiertz- en 
Godecharlestraat en zo meer.

Hebben deelnames aan 
overlegcommissies effect gehad ?

De expertise en dossierkennis van de 
bewoners hebben er in een aantal ge-
vallen voor gezorgd dat ‘lichtzinnige’ 
projecten uiteindelijk niet vergund 
werden of dat projecten moesten 
worden aangepast : zo is bijvoorbeeld 
een project op de hoek van de Jozef II-
straat en de St-Quentinstraat gewei-
gerd nadat op de overlegcommissie 
duidelijk was aangetoond dat het op 
verschillende punten in overtreding 
was met de wettelijke voorschriften. 
Dit voorbeeld was des te flagranter 
omdat het panden betrof uit het Ste-
vinblok [ zie 3.4.], waar bij de openbare 
verkoop door de overheid een zeer 
nauwkeurig lastenboek was opge-

 Overlegcommissies in de Europese wijk

,
 inhoud

o Rode affiches, openbare onderzoeken en 

overlegcommissies. Bewoners en hun comités 

hebben honderden dossiers ingekeken. Een 

bron van informatie, maar om echt invloed uit 

te oefenen waren de projecten meestal al te 

ver gevorderd. 
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Het huizenblok Etterbeeksesteenweg, Bel-

liardstraat, Froissartstraat heeft een bewo-

gen geschiedenis gekend van verkrotting en 

speculatie. Het resultaat is dat verschillende 

herenhuizen met erfgoedwaarde afgebroken 

werden. Ze moesten wijken voor nieuwe 

kantoren en woningen. 
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legd. Dergelijke projecten hadden 
zelfs niet in openbaar onderzoek mo-
gen komen omdat ze in feite onont-
vankelijk waren. Het toont duidelijk 
aan dat op verschillende momenten 
de wisselende leden van de overleg-
commissie te weinig vertrouwd wa-

ren met de algemene context of over-
eenkomsten die afgesloten waren op 
een ander niveau.

Een van de fundamentele proble-
men voor de wijk, is dat elke steden-
bouwkundige aanvraag apart beoor-
deeld wordt. Er is geen instrument om 

de druk van alle projecten samen te 
beoordelen. Het Gewestelijk Bestem-
mingsplan (GBP) en de Bijzondere Be-
stemmingsplannen (BBP’s) zouden 
die functie moeten hebben, maar ze 
laten teveel afwijkingen toe : vanwege 
de patrimoniale waarde, voorzienin-
gen van collectief belang of openbare 
diensten, en zo meer. Bovendien was 
er vanwege de overheid zeker ook de 

bezorgdheid om niet te streng te zijn 
voor de EU. Op die manier veranderde 
geleidelijk aan de functie en de soci-
ale samenstelling van de hele buurt. 
Het was niet altijd onmiddellijk zicht-
baar, maar des te meer voelbaar voor 
de bewoners.

De ervaring leert dat aan grote 
projecten met een duidelijke politie-
ke steun, nog weinig kan veranderd 
worden op het moment van de over-
legcommissie.

o Onder het Justus Lipsiusgebouw (Minister-

raad) kon zeker geen autotunnel komen. Om 

veiligheidsredenen moest die verlegd wor-

den tot onder het huidige Jean Reyplein. Dit 

is slechts een van de vele projecten waarvoor 

de overlegcommissie slechts pro forma was. 

© BHG

i Op deze foto, genomen in de jaren 90 tij-

dens één van de vele persconferenties, her-

kennen we o.a. Marcel Rijdams, oud-voorzit-

ter van BRAL, Jean-Michel Mary, toenmalig 

algemeen secretaris van IEB, en wijlen Henri 

Bernard, de drijvende kracht achter het bewo-

nerscomité AQL. © Way Press International
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Eind 1996 bracht Henri Simons, sche-
pen van Stedenbouw van de Stad 
Brussel, een overleg tot stand tussen 
afgevaardigden van de bewoners-
groepen en van de EU-instellingen. 
Ook de federale regering, het Gewest 
en buurgemeenten Elsene en Etter-
beek werden uitgenodigd. Dat ge-
beurde eerst onder de naam Comité 
Europe-Habitants, later werd dat het 
Comité de Suivi. Het Comité de Suivi 
was geen project- of studiegebonden 
begeleidingscomité, maar een forum 
waar alle betrokken overheidspart-
ners aanwezig waren en waar ook de 
afgevaardigden van bewoners hun 
punten op de agenda konden zetten. 
Bral en IEB maakten de duidelijke 
keuze om geen deel uit te maken van 
dit overleg, om het rechtsreeks over-
leg met bewoners en vrijwilligers van 
de comités (GAQ, AQL en Omwonen-
den Jourdan) prioriteit te geven.

Als gevolg van de bezettingsactie 
Sens Unique [ zie 3.4.] kreeg dit overleg 
vanaf het voorjaar 1997 een duidelij-
kere structuur met een vast secreta-

riaat, ter beschikking gesteld door de 
Stad Brussel. Van 1997 tot 1999 had 
het Comité de Suivi een hoog verga-
derritme, met periodes van maan-
delijkse bijeenkomsten. De toenma-
lig EU-Commissaris Erkki Liikanen 
steunde het initiatief en kwam zelf 
naar de eerste vergaderingen…

 Comité de Suivi (1996-2001)

In totaal is er enorm veel tijd en 
energie besteed aan het analyseren 
van de verschillende vergunnings-
aanvragen, het informeren en mo-
biliseren van de buurt en het voor-
bereiden van een pleidooi voor de 
overlegcommissie. Vaak werd de hulp 
ingeroepen van de bewonersfedera-
ties Bral en IEB en van andere gespe-
cialiseerde verenigingen inzake ste-
denbouw, mobiliteit of patrimonium. 
Meermaals werd de pers ingescha-
keld om meer slagkracht te hebben. 
Zelfs wanneer de bewoners niet ge-
loofden dat hun inbreng op de over-
legcommissie nog kon leiden tot wij-
zigingen aan het project, werd toch 
een aanwezigheidspolitiek gevoerd 
om zwijgen niet als toestemming te 
laten interpreteren. En telkens op-
nieuw werd de overlegcommissie 
als forum gebruikt om de algemene 
eis te benadrukken om bewoners en 
comités te betrekken bij de globale 
planning. p

i Voor Coördinatie Europa was de renovatie 

van het Leopoldpark een strijdpunt binnen 

het Comité de Suivi. Zonder de druk van de 

Coördinatie dreigde het park vooral ingepalmd 

te worden door de Europese Instellingen, in 

de plaats van een buurtpark voor de omlig-

gende woonwijken van Etterbeek en Elsene.  

© Omwonenden Jourdan
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Een structuur is één stap...

De Coördinatie Europa heeft zwaar 
geïnvesteerd in het Comité de Suivi. 
Het heeft zeer goed voorbereide pun-
ten op de agenda gebracht en zwaar 
aan de kar getrokken. Voor betere 
voetgangersverbindingen in de Euro-
pese wijk bijvoorbeeld, voor een pen-
delbus voor de Europese wijk en ook 
voor de renovatie van het Leopold-
park.

Naar aanleiding van de wed-
strijd Paden voor Europa had de 
Coördinatie Europa een 26-punten-
programma uitgewerkt waarmee 
het op de wedstrijdagenda wilde 
wegen (1998). Het ging om een lijst 
van kleine, beperkte interventies 
die een daadwerkelijke verbetering 
zouden betekenen voor de bereik-
baarheid van de wijk. Dit program-
ma werd voorgesteld en besproken 
in het Comité de Suivi. Over een 
aantal van die punten werd een 
soms moeizame consensus bereikt. 
Moeizaam, omdat niet alle part-

ners het overleg altijd even ernstig 
namen.

Eén van de 26 punten was de her-
aanleg van het kruispunt Etterbeekse-
steenweg-Belliardstraat [zie kaart p. 13]. 
De comités, het Brussels Gewest 
en de Stad Brussel werden het eens 
over het behoud van de Etterbeek-
sesteenweg volgens het tracé van de 
Maalbeekvallei en de verlenging van 
het Leopoldpark tot aan het nieuwe 
plein. Dat compromis over het kruis-
punt werd echter door Beliris van ta-
fel geveegd. Beliris diende in 2000 ei-
genhandig een aanvraag in en kwam 
zelf met middelen over de brug om 
dit te realiseren. Het huidige tracé en 
het bijhorende Jean Reyplein moest 
met spoed aangelegd worden, ter 
voorbereiding van het Belgisch voor-
zitterschap van de tweede helft van 
2001. Ook dit manoeuvre kwam bij de 
bewoners zeer hard aan.

Een ander punt dat de bewoners 
aangekaart hadden tijdens de eer-
ste samenkomsten, was een grotere 
toegankelijkheid en beter onder-

houd van het Leopoldpark. Langs de 
drukst bewoonde straten was de in-
gang van het park immers gesloten. 
Met geld van Beliris zijn er dan in-
derdaad grondige werken gebeurd, 
zoals het opkuisen van de vijvers. 
Maar tegelijkertijd zijn meerdere 
wandelpaden zodanig verbreed en 
verstevigd dat er ook autoverkeer 
mogelijk werd, wat uitzonderlijk 
het geval is wanneer bijvoorbeeld 
de Solvaybibliotheek gebruikt wordt 
voor speciale evenementen. Onder-
tussen worden de gebouwen en het 
gebruik van het park meer en meer 
geprivatiseerd : de beschermde en 
met overheidsgeld gerestaureerde 
Solvaybibliotheek is gehuurd door 
een Europese lobbygroep, in het 
Eastmangebouw was een crèche 
van het EU-Parlement gevestigd en 
zal binnenkort ook het Huis van de 
Europese Geschiedenis komen. Met 
andere woorden : de toestand van 
het park is wel ter harte genomen, 
maar niet noodzakelijk als groene 
ruimte voor de buurt.

Overleg moet  
ook tot uitvoering leiden

Naast het tekort aan middelen, was 
de bevoegdheidsversnippering en 
het gebrek aan communicatie een 
groot knelpunt bij de uitvoering van 
de afgesproken maatregelen. Na de 
teleurstellingen van de Studie RBE 
volgde dus opnieuw een kater, dit-
maal van het Comité de Suivi. Het 
werd duidelijk dat de Coördinatie 
Europa een stap verder zou moeten 
gaan. Want aan plannen en (goede) 
intenties voor de EU-wijk geen ge-
brek, maar eigenlijk verbeterde er 
op het terrein nauwelijks wat voor 
de bewoners. De Coördinatie Euro-
pa stuurde zijn eisenbundel bij en 
vroeg om een zogenaamde ‘Coör-
dinator van contractuele verplich-
tingen’ (Coordinateur aux obligations 
contractuelles), die zou moeten zor-
gen voor het beheer en de gecoör-
dineerde uitvoering van de plannen 
en projecten op de verschillende ni-
veaus. 
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Voor de Coördinatie Europa moest 
het federaal niveau die coördinator 
aanduiden. De Europese instellingen 
hadden immers afspraken met het fe-
derale niveau over de financiering van 
de infrastructuur van het Parlement 
en de andere instellingen. Na het Ver-

drag van Nice was het ook de federale 
regering die moest zorgen voor een ge-
paste infrastructuur voor de Europe-
se topconferenties. Bij het Comité de 
Suivi, zoals gezegd ‘maar’ een initia-
tief van de Stad Brussel, bleven teveel 
belangrijke partners afwezig.

De Coördinatie Europa bepaalde 
volgend takenpakket voor deze coör-
dinator :

33 het beheer van de effecten van  de 
ingrepen op de kwaliteit van het 
woon- en leefmilieu in de omlig-
gende wijken ;

33 de opmaak van een permanent   
en actueel overzicht van de ver-
schillende terreinen en het bewa-
ken van de wettelijke bestemmin-
gen en de inplanting van nieuwe 
projecten (geen overbodige luxe als 
men bij voorbeeld weet dat de Re-
gie der Gebouwen eind 1996 de ver-
koop plande van een pand waar-
van ze geen eigenaar was) ; 

33 de opmaak van bedrijfsvervoers-
plannen voor de nieuwe gebou-

wen, rekening houdend met zowel 
het personeel als de bezoekers ;

33 de uitwerking van scenario’s  voor 
de organisatie van grote evene-
menten zoals topontmoetingen, 
met onder meer aandacht voor de 
bereikbaarheid van de wijken ;

33 een degelijk werfbeheer, met per-
manent toezicht en bijsturing om 
de hinder zoveel mogelijk te beper-
ken.

Dit voorstel werd in 2001 uitgewerkt 
door de Coördinatie Europa. Het werd 
voorgelegd aan de colleges van Brus-
sel Stad, Elsene en Etterbeek en aan 
de Brusselse en de federale regering, 
maar bleef echter zonder resultaat. p

i Om de staatskas te spijzen dacht de Regie 

der Gebouwen snel vier terreinen in de EU-

wijk te verkopen. De Regie kende haar dos-

siers echter niet, ze mocht die terreinen niet 

verkopen en van één ervan was ze zelfs geen 

eigenaar. 
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Negatief

Overleg tussen bewoners en overheid 
en/of privé is niet vanzelfsprekend. Er 
zijn een aantal factoren die een nega-
tieve impact hebben op het overleg. 
Sommige factoren hypothekeren het 
zelfs volledig :

33 Vooreerst zijn de verschillende 
 partners van het overleg niet ge-
lijkwaardig : noch wat betreft hun 
rol in de beslissing, noch wat be-
treft hun toegang tot informatie 
en de mogelijkheden om die te 
verwerken, noch wat betreft hun 
economische positie. De grote bij-
drage van de Europese instellingen 
aan de Brusselse economie speelt 
een doorslaggevende rol in het be-
slissingsproces. De Brusselse en 
federale overheid willen absoluut 
vermijden dat Brussel zijn bevoor-
rechte positie als hoofdstad van 
Europa zou verliezen en zijn daar-
om geneigd meer in te gaan op de 
vragen (en soms zelfs eisen) van de 
instellingen.

33 Overleg vraagt een engagement  
van de deelnemers. Ze moeten 
minstens aanwezig zijn en er moet 
ook duidelijkheid zijn over hun 
mandaat. Zeker in het Comité de 
Suivi was het opzet te vrijblijvend. 
Belangrijke partners (zoals de fe-
derale overheid) bleven doorgaans 
afwezig. De mensen zaten er te-
veel ten persoonlijke titel en hun 
instellingen beschouwden dat niet 
echt als een mandaat. Hoe langer 
het duurde, hoe meer afwezigen er 
waren. Een bereikte consensus kon 
niet operationeel gemaakt worden. 
En wat is de waarde van een con-
sensus als de meest invloedrijke 
actoren niet komen opdagen ?

33 In vele overlegsituaties is het  niet 
duidelijk wat de discussiepunten 
zijn en wie waarover wanneer kan 
beslissen. Zo was de overvloed aan 
deelstudies en informatie bij de 
Studie RBE en bij het Richtschema 
zo groot, dat er geen onderscheid 
meer te maken was tussen de stand 

van zaken en de discussiepunten. 
De marges van het overleg waren 
onbekend. In beide gevallen ging 
het om langdurige planprocessen. 
Er was geen informatie over het feit 
of en wanneer er een (deel)beslis-
sing werd genomen. Er kwam ook 
geen feedback naar de verschil-
lende deelnemers van het over-
leg. In die context is efficiënte be-
leidsbeïnvloeding onmogelijk. Ook  
al waren de bewoners uitgenodigd, 
zij kregen enkel informatie en kon-
den dus niet wegen op de discussie 
en de beslissingen.

33 Deelnemen aan overleg is  frus -
trerend als belangrijke beslissingen 
elders worden genomen. Dat was 
zowel het geval bij de Studie RBE, 
bij het Comité de Suivi als bij het 
Richtschema. 

33 De erkenning en omkadering  van 
het Comité de Suivi was een poli-
tiek antwoord op de bezettings-
actie van bewoners, Sens Unique. 

Conclusies

i Tijdens een openbaar onderzoek is het 

de bedoeling dat je je concrete opmerkingen 

geeft bij een specifiek plan. Maar vaak zijn er 

zoveel deelstudies en is er zoveel nieuwe in-

formatie dat je niet meer weet wat er nu al 

beslist is, wat ideeën op lange termijn zijn en 

wat de echte discussiepunten. Het is dan on-

mogelijk interventies te doen die er écht toe 

doen. © BHG
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Op zich is dit een duidelijke over-
winning. Maar door de onduidelijke 
besluitvorming, de onregelmatig-
heid van de verschillende partners 
en de ‘machtsgreep’ vanuit Beliris 
over de heraanleg van het Jean 
Reyplein, is het Comité de Suivi 
doodgebloed als een praat barak. In 
maart 2001 vond de laatste bijeen-
komst plaats.

Positief 

Ondanks dat alles zijn er ook positie-
ve elementen aan de overleg strategie :

33 Via de verschillende overlegstruc-
turen is er belangrijke informatie 
bij de bewoners terechtgekomen. 
Dat was het geval bij de klassieke 
procedure van openbare onderzoe-
ken, maar ook bij langdurig overleg 
zoals de Studie RBE en het Richt-
schema. De uitdaging is vooral om 
die informatie te verwerken, met 
elkaar te combineren, te analyse-
ren en conclusies te trekken. Dat is 

zeker één van de sterke punten ge-
weest van de comités en van de Co-
ordinatie Europa. Hoewel het niet 
vaak voorkomt dat mensen zich 
gedurende lange periodes engage-
ren in comités, is dit in de Europese 
wijk wel een sterk punt gebleken : 
daar is de continuïteit en dossier-
kennis zelfs groter dan bij sommi-
ge administraties. De dossierken-
nis en expertise bij administraties 
is trouwens sowieso verminderd 
door de jaren heen, omwille van de 
grote uitbesteding van studiewerk 
aan externe bureaus.

33 Via overlegstructuren groeien  
persoonlijke contacten. Door de 
dossierkennis en de inzet konden 
bewoners respect afdwingen en re-
kenen op de goodwill van andere 
vertegenwoordigers. Het maakte 
het mogelijk om voor specifieke 
problemen rechtstreeks bij de juis-
te persoon terecht te komen. 

33 De strategie van de bewoners heeft 
doorheen het overleg vorm gekre-
gen. Eerst was er de aanwezigheid 
in het begeleidingscomité van de 
Studie RBE. Op basis van die er-
varingen formuleerde de Coördi-
natie Europa de eis voor een meer 
permanent gestructureerd overleg 
met alle betrokken partners, waar-
bij er meer mogelijkheden waren 
om zelf mee de agenda te bepalen. 
Daarna werd de lat hoger gelegd en 
gepleit voor overleg gekoppeld aan 
toezicht op de uitvoering. Plannen 
maken en overleggen zijn noodza-
kelijk, maar uiteindelijk is het de 
uitvoering waar het op aan komt. 
De vele verschillende partners 
hebben een structuur nodig met 
een duidelijk mandaat om afspra-
ken te doen naleven en desnoods 
afdwingbaar te maken. De Coördi-
natie Europa heeft een tijdje op die 
nagel geklopt, maar duidelijk met 
onvoldoende resultaat. In de con-
clusies van het Ombudsplan (2004) 
werd wel een organisatievorm 

voorgesteld die daar misschien ge-
deeltelijk zou kunnen aan beant-
woorden. Maar ook het Ombuds-
plan is nooit tot enige vorm van 
uitvoering gekomen, ook niet wat 
betreft die structuur.

Het concept van een sturende struc-
tuur krijgt vandaag meer en meer in-
gang. Je zou kunnen stellen dat het 
ATO (Agentschap voor Territoriale 
Ontwikkeling) met een gelijkaardige 
bedoeling is opgericht. Maar zeker 
voor de grote spelers van de Europa-
wijk zal deze structuur nog moeten 
bewijzen dat het over voldoende ge-
zag beschikt. En er is wel een grotere 
informatiedoorstroming, maar de 
openheid om de bewoners op regel-
matige basis bij het globale planover-
leg en uitvoering te betrekken is nog 
onvoldoende aanwezig. p
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De context

De Studie Ruimte Brussel Europa (Stu-
die RBE) (1986-1987) bevatte een uit-
gebreid verkeersluik. Daarin werden 
concrete voorstellen gedaan, zoals on-
der meer een hiërarchische indeling 
van straten om het doorgaand verkeer 
uit de woonstraten te houden, een be-
perking van het aantal parkeerplaat-
sen, de verhoging van de frequentie 
van het openbaar vervoer, en zo meer. 
Maar net zoals de andere belangrijke 
delen van de studie, kwam ook dat 
deel nooit tot uitvoering.

Er volgden wel andere studies. 
In 1989 kreeg het bureau Stratec de 

opdracht om de organisatie van het 
verkeer in de Studie RBE te herzien. 
In 1991 was er nog de studie ‘Open-
bare Ruimten in de Leopoldwijk’ van 
het bureau Van Wunnik. Het doel van 
deze studies was vooral om de pro-
blemen van het autoverkeer aan te 
pakken en de toegankelijkheid van 
de instellingen te verbeteren. Met 
die benadering veranderde er echter 
niets aan de mobiliteitsproblemen 
van de bewoners. Integendeel, de si-
tuatie verslechterde met de dag.

In 1991 nam de Werkgroep Leef-
milieu van het Gemeenschapscen-
trum De Maalbeek in Etterbeek het 
initiatief om de mobiliteitssituatie in 

Het Zwart Witboek (1994)

Visieontwikkeling en studiewerk is een indirecte maar daarom niet minder efficiënte manier van actievoeren. 

Door zelf alternatieven te ontwikkelen en uit te werken kun je als bewoner, als comité of als vereniging op een 

positieve manier wegen op een planningsproces.

De voorbeelden zijn legio. Elke opmerking op een voorstel of plan, zij het tijdens een overlegcommissie, 

in een persbericht of op een spandoek tijdens een straatactie, bevat de facto een alternatief. Bral vindt het 

belangrijk om weerwerk te bieden door een echt grondige oplossing aan te reiken. Onder het motto ‘als zij het 

niet (goed) doen, dan doen wij het’, lichten we hier twee publicaties toe met concrete alternatieven die door 

bewoners werden gemaakt.

t Bij een analyse van de verkeerssituatie in de EU-wijk zijn de bewoners de lokale experts bij 

uitstek. In het kader van een projectoproep van Mobiel Brussel gingen bewoners uit verschil-

lende buurten begin jaren 90 samen voorbijgangers bevragen. Een en ander resulteerde in het 

zogeheten Zwart Witboek, waarvan de impact jammer genoeg beperkt bleef. © AQL (Lagasse)
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de wijk vanuit bewonersstandpunt 
te analyseren. Het initiatief kaderde 
in de projectoproep Mobiel Brussel, 

georganiseerd door de Koning Bou-
dewijnstichting, en resulteerde in het 
Zwart Witboek over het Verkeer in de 
Woonbuurten rond Europa.

Het project

Een aantal wijkcomités dat actief 
was net naast het studiegebied van 
de Studie RBE sloeg de handen in el-
kaar : de bewoners uit de omgeving 
van het Jourdanplein, de Linthout-
wijk (Bosmanpark, Gérardstraat en 

ook d’Oultremont- en Degrouxstraat) 
en de Etterbeekse afdeling van de 
 Ligue des Familles. Samen organi-
seerden ze de participatie van de ove-
rige buurtbewoners.

Enerzijds was er een kerngroep 
die een zelfgemaakte enquête ver-
spreidde onder de leden en sym-
pathisanten. De bedoeling was een 
zicht te krijgen op de trajecten die 
de bewoners het meest gebruiken, 
met de knelpunten en voorstellen tot 
verbetering. De participatiegraad was 
groot : tweederde van de formulieren 
kwam ingevuld terug. Het invullen 
van de formulieren vroeg nochtans 
enige inspanning : deelnemers moes-
ten trajecten op kaart uittekenen en 
opmerkingen, ervaringen en sugges-
ties toevoegen.

Anderzijds waren er vrijwilligers 
die tellingen uitvoerden aan de hand 
van het Werkboek Mobiel Brussel, een 
cahier dat Bral in 1992 had opgesteld, 
ook met de steun van de Koning Bou-
dewijnstichting. Daarin stonden en-
kele zeer toegankelijke instrumenten 

om onder meer de verkeersintensi-
teit en snelheid te meten. Op tiental-
len plaatsen telden de vrijwilligers de 
intensiteit van het autoverkeer en de 
grootte van de parkeerdruk. Op die 
manier werden zowel ‘subjectieve’ 
als ‘objectieve’ gegevens verzameld 
en die werden met de hulp van des-
kundigen geanalyseerd.

Dit werk heeft heel wat tijd ge-
vraagd : van het mobiliseren van de 
verschillende verenigingen, de op-
maak en verspreiding van de enquê-
te over de tellingen en de verwerking 
ervan tot de redactie van de conclu-
sies. Maar begin 1994 werd uitein-
delijk de tweetalige brochure Zwart 
Witboek aan de pers en het beleid 
voorgesteld.

Naast een pleidooi voor een bete-
re inrichting van de publieke ruimtes, 
omvatte het Zwart Witboek drie grote 
krachtlijnen :

33 De creatie van ‘stedelijke kamers’ 
volgens de begrenzing van stedelij-
ke wijken met, binnen die kamers, 
de inrichting van zones 30 en de 

i De terreinkennis van bewoners kan en 

moet altijd het ‘officiële’ studiewerk, in op-

dracht van de overheid, aanvullen. In het ka-

der van de opmaak van het Zwart Witboek 

pleiten de bewoners van EU-wijk onder meer 

voor de inrichting van zones 30 en voor een 

hiërarchische stratenindeling. Deze en andere 

ideeën kregen vorm in deze kleurrijke kaart. 

© GC Maalbeek
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De context

In september 1994 stelde de Coördina-
tie Europa haar ‘Bilan van een vergeten 
studie Ruimte Brussel Europa’ voor 
met een perswandeling. Dit document 
bracht de voornaamste conclusies in 
herinnering van de door de regering 
bekrachtigde Studie RBE, de voorge-
nomen acties en vooral de bereikte 
resultaten en de inspanningen van de 
verschillende beleidsinstanties.

De balans was zeer negatief : er was 
zo goed als niets gebeurd om de beloof-
de bufferzones te realiseren. Die zones 
waren nochtans nodig om een onge-
breidelde expansie van de instellingen 
te voorkomen. Erger nog, de overheden 
hadden het hele concept verwaarloosd 
en overtredingen getolereerd. Op de 
publicatie van deze schrijnende bilan 
kwam zo goed als geen reactie.

De Coördinatie Europa besloot 
toen dat het tijd was om vooruit te 
kijken en een gezamenlijk program-
ma voor de toekomstige ontwikkeling 
van de Europese wijken te formule-

ren. Het streefdoel was een grondig 
en weloverwogen programma vanuit 
het standpunt van de bewoners.

Het project

In tegenstelling tot de defensieve hou-
ding die bewoners steeds weer moes-
ten aannemen op de talrijke over-
legcommissies over almaar nieuwe 
bouwplannen, werkte de Coördinatie 
Europa een globaal toekomstproject 
uit voor de Europese wijk : de Noord-
oostwijk en de buurten rond het Schu-
man-, het Jourdan- en het Luxemburg-
plein. In dit project kregen de Europese 
instellingen hun plaats, maar met res-
pect voor de noden van de buurt.

Het kostte heel wat discussies 
en overleg tussen de bewonersorga-
nisaties van de diverse buurten om 
tot een consensus te komen. De fe-
deraties IEB en Bral zorgden voor in-
houdelijke, strategische en logistieke 
ondersteuning. Ook ARAU en twee 
vakbonden van Europese ambtena-

ren waren erbij betrokken en hebben 
mee ondertekend.

Het resultaat was een overzichte-
lijke en duidelijke brochure, gepubli-
ceerd in drie talen : Wijken voor  Europa 
/ Europe en Quartiers /  Europe a Living 
Campus [40 p.]. De brochure biedt in 
eerste instantie een goed overzicht 
van de geschiedenis van de wijk zo-
als de bewoners die ervaren. Door de 
compacte vorm, de vele illustraties en 
heldere achtergrondtekstjes was ze 
geschikt voor een ruim publiek en kon 
ze op grote schaal verspreid worden.

Bepaalde details van de brochu-
re zijn vandaag allicht achterhaald, 
maar de krachtlijnen blijven actueel : 
twee structurerende assen moeten 
de ontwikkeling van de wijk bepalen. 
Enerzijds fungeert de Etterbeekse-
steenweg als noord-zuidverbinding, 
als een residentiële boulevard met 
gemengde functies die Elsene en Sint-
Joost verbindt. Anderzijds is er het 
‘stadspad’ van oost naar west, langs 
culturele en groene haltes : van het Ju-
belpark, langs het Schumanplein, het 

 Wijken voor Europa (1995)

invoering van een systeem van re-
sidentieel parkeren ;

33 Een hiërarchische stratenindeling : 
belangrijke invalswegen, wijkver-
bindingswegen en lokale straten ;

33 Een aantal voorstellen voor de her-
inrichting van de openbare ruimte 
om verplaatsingen te voet te bevor-
deren. p,
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 Leopold park over de esplanade van 
het Europees Parlement en de Luxem-
burgstraat naar het Koningplein.

Middenin de brochure zit een 
kaart waarop de bewonersvoorstel-
len ingekleurd zijn. Samen met de 
maquette die later voor de acties van 
Stichting Sens Unique gemaakt werd, 
bleek dit een handig didactisch mid-
del om de discussie over de toekomst 
van de buurten te voeren.

De doelstellingen

Wijken voor Europa was een gemeen-
schappelijke platformtekst. De Coör-

dinatie Europa was tot stand geko-
men om de krachten te verenigen en 
zoveel mogelijk met één stem te kun-
nen spreken. Dat was nodig om de 
soms lokale belangen van de comités 
te kunnen overstijgen, want de priori-
teiten van de Noordoostwijk zijn niet 
dezelfde als die van de buurt rond 
de Waversesteenweg en het Jourdan-
plein. Wijken voor Europa was vooral 
ook een mobiliserend project, zowel 
intern als extern : het leidde tot een 
groeiende consensus over wat de ge-
meenschappelijke belangen waren.

Voorts was het ook een uitnodi-
ging aan de verschillende beleidsin-
stanties om de dialoog (die er wel was 
tijdens de Studie RBE onder de vorm 
van een Begeleidingscomité) opnieuw 
te starten. Dat overleg tussen alle be-
trokken instanties, ook de bewoners, 
zou moeten leiden naar een nieuwe 
visie voor de ruimere Europese wijk, 
als leidraad voor de toekomstige ont-
wikkelingen. p

,
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o  De brochure Wijken voor Europa uit 1995 was een 

gemeenschappelijk werkstuk van de comités verenigd 

in Coördinatie Europa. De krachtlijnen van deze rijk 

geïllustreerde platformtekst blijven tot vandaag ac-

tueel : het kernidee van de twee structurerende assen 

die de ontwikkeling van de wijk moeten bepalen, werd 

ook hernomen in het Richtschema van het Brussels 

Gewest (2008). © Coördinatie Europa
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We maken voor de evaluatie een on-
derscheid tussen het interne en ex-
terne niveau :

Intern

Voor de comités en de organisaties in-
tern waren deze twee publicaties mijl-
palen, en wel om de volgende redenen :

33 De opbouw en standpuntbepaling 
heeft een vormend en emancipato-
risch aspect gehad : er is onderzoek 
gebeurd en in het geval van het 
Zwart Witboek ook veldwerk met 
verkeerstellingen en enquêtes. De 
eigen ervaringen werden geobjec-
tiveerd en overdraagbaar gemaakt.

33 Het gezamenlijk opzoekingswerk, 
de analyse en visieontwikkeling 
heeft de interne cohesie van de 
groepen versterkt.

33 De twee publicaties gaven de aan-
leiding om coalities te vormen 
met niet altijd vanzelfsprekende 
partners. Zo was de betrokkenheid 
van het gemeenschapscentrum 

De Maalbeek uniek. De werkgroep 
Leefmilieu van het gemeenschaps-
centrum had in samenwerking 
met de Louis Paul Boonkring eer-
der al een tentoonstelling over de 
Europese wijk opgezet en daarmee 
haar achterban gesensibiliseerd. 
Door het initiatief te nemen voor 
het project Mobiel Brussel, gingen 
ze nog een stap verder. Als Bral 
stellen we dit soort initiatieven 
zeer op prijs, maar jammer ge-
noeg gebeurt het heel weinig 
dat gemeenschapscentra op die 
manier het voortouw nemen.

Besluit

u Binnen de grenzen van de EU-

wijk verdedigt niet elk wijk- of 

bewonerscomité steeds dezelfde 

belangen. Waar ze het wel over 

eens zijn, is dat er lange termijn 

oplossingen moeten komen 

voor de verkeersknoop die de 

Europese aanwezigheid in de 

wijk vaak veroorzaakt. © IEB
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 Bij Wijken voor Europa was de 
samenwerking met de vakbond 
van Europese Ambtenaren en de 
Vakvereniging van de Europese 
Overheidsdiensten belangrijk. Die 
twee vakbonden hebben mee de 
visie van Wijken voor Europa on-
dertekend, voor de bewoners bete-
kende dat een erkenning van hun 
programma.

33 Beide publicaties zijn lang als 
 visitekaartje gebruikt om de be-
wonersvisie op de wijk voor te 
stellen.

Extern

Op extern niveau is de evaluatie min-
der positief :

33 De rechtstreekse respons op de in-
houd van zowel het Zwart Witboek 
als Wijken voor Europa was onbe-
grijpelijk nihil. Ondanks de gestof-
feerde dossiers, de presentatie en 
de concrete voorstellen werd de 
inhoud door beleidsverantwoor-
delijken niet au sérieux genomen. 
Niemand heeft details van het 
studiewerk opgevraagd om het te 
verifiëren, laat staan te gebrui-

ken. De reacties op Wijken voor 
Europa waren beleefd en vriende-
lijk, maar niemand aanvaardde de 
uitgestoken hand. Het Zwart Wit-
boek werd zeer goed onthaald in 
de pers, maar verder gebeurde er 
niets mee. Er kwam ook geen er-
kenning voor de bewoners als er-
varingsdeskundigen.

33 Anderzijds stellen we nog steeds 
vast dat in alle masterplannen die 
later volgden, tot en met het meest 
recente Richtschema van het Brus-
sels Gewest (voorjaar 2008), de 
kernideeën van Wijken voor Europa 

gewoon overgenomen zijn. De in-
houd is gemeengoed geworden. Zo 
twijfelt niemand er nog aan dat de 
twee structurerende assen de ont-
wikkelingslijnen zijn voor de wijk. p

t Om een ongebreidelde expansie van de EU-

instellingen te voorkomen, werd in de Studie 

Ruimte Brussel-Europa het idee geopperd van 

‘bufferzones’. Van die zones kwam niets in 

huis. Integendeel, de politieke overheden lieten 

openlijke overtredingen toe. De bewoners van 

de EU-wijk moesten de gastvrijheid voor Eu-

ropa soms duur betalen. © Bral (Luc Verhaegen)
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Het initiatief voor een grote muzikale 
happening kwam van de mensen die 
op en rond het Jourdanplein woon-
den, verenigd in het bewonerscomité 
Omwonenden Jourdan. Het comité 
hield zich al jarenlang bezig met ste-
denbouwkundige dossiers die betrek-
king hadden op de wijk en reageerde 
wanneer nodig. Hiermee heeft het co-
mité altijd op een ‘defensieve’ manier 
de ontwrichting van de leefomgeving 
in de publieke aandacht proberen te 
brengen. Maar na jarenlang opposi-
tie voeren en reageren tégen, gooide 
ze het in 1996 over een andere boeg. 
Het wijkcomité vond in de Louis Paul 
Boonkring een partner met ervaring in 
het opzetten van geëngageerde, cultu-
rele spektakels in Etterbeek. De Louis 

Paul Boonkring had in 1993 immers 
‘Brussel Hoofdstad… ook woonstad ?’ 
georganiseerd : een project met debat-
ten, een tentoonstelling over de EU-
wijk, wandelingen en een publicatie.

Samen slaagden Omwonenden 
Jourdan en de Louis Paul Boonkring 
erin om een indrukwekkende lijst 
partners achter het project te krij-
gen : de handelaarsvereniging van 
het Jourdanplein, de andere bewo-
nersgroepen van de Europese wijk 
– de Groupe d’Animation du Quartier 
Européen de Bruxelles (GAQ) en de 
Association du Quartier Léopold (AQL) 
–, de bewonersfederaties Brusselse 
Raad voor het Leefmilieu (Bral) en 
Inter-Environnement Bruxelles (IEB), 
de Nederlandstalige en Franstalige 

muziekacademies van Etterbeek, het 
Franstalig Cultureel Centrum Espace 
Léopold Senghor, het Nederlandsta-
lige gemeenschapscentrum De Maal-
beek, de gemeente Etterbeek, Stad 
Brussel, het Europees Parlement, de 
Europese Commissie en het Verbin-

dingsbureau Brussel-Europa. Het bu-
reau zag in dit muzikaal evenement 
een concrete illustratie van haar dub-
bele missie om Europese ambtenaren 
te helpen bij hun integratie in Brussel 
en om Europa beter bekend te maken 
bij de Brusselaars.

De context

Suite Jourdan Suite was een muzikaal evenement waarbij bewoners en Europese ambtena-

ren elkaar ontmoetten tijdens concerten in privéwoningen, op publieke plaatsen en in ge-

bouwen van de EU-instellingen. Het vond vier keer plaats in de periode tussen 1996 en 2001.

u Met Suite Jourdan Suite 

veranderden de buurtbe-

woners het geweer van 

schouder en kozen ze reso-

luut voor een positieve ac-

tie. Door samen muziek te 

maken leerden bewoners 

en Eurocraten elkaar beter 

kennen en respecteren.  

© Omwonenden Jourdan
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De bewoners wilden aantonen dat, 
ondanks de groeiende en dreigende 
schaduw van de kantoorgebouwen, er 
heel wat leven was in hun buurt. De 
doelstelling op zich was niet nieuw, 
de strategie wel : muziek.

Braakliggende terreinen kregen 
voor even nieuw leven ingeblazen 
door fanfares en publiek. Centraal 
stond de Etterbeeksesteenweg, die 
opnieuw de slagader moest worden 
van de levendige woonstad in het 
hart van Brussels Europa. Het nabij-
gelegen terrein ‘Van Maerlant’ (dat 
ten onrechte te koop werd gesteld 
door de federale overheid – [zie 3.4.]) 
werd ingepalmd door Braziliaanse 
ritmes. Gedurende enkele uren moest 
de sluikparking bruisen zoals het toe-
komstige Europaplein dat er gepland 
was en dat de afspiegeling moest 
worden van een leefbaar, democra-
tisch en humanistisch Europa.

Europese ambtenaren musiceer-
den in privéwoningen. Bewoners 
brachten muziek in de gebouwen 
van de Europese Commissie en het 

Europees Parlement. Suite Jourdan 
Suite moest wederzijdse contacten tot 
stand brengen. Een duurzame kennis-
making, die er toe moest leiden dat de 
mensen die woonden en zij die werk-
ten in de zogenaamde Europese wijk, 
harmonieus konden samenleven.

Na vijftien maanden van voorbe-
reiding en repetities en na een intense 
promotiecampagne met een perscon-
ferentie, een kleurrijke affiche en veel 
mond-aan-mondreclame, trok de eer-
ste editie ongeveer 5.000 bezoekers. 
Op vijf plaatsen in de wijk kon men 
een programmakrant kopen. In de 
loop van de namiddag kon men ook 
op een andere manier kennis maken 
met de wijk : via een film- en fototen-
toonstelling, kunst, oude postkaarten, 
plannen, tekeningen, en zo meer.

In het Cultureel Centrum Espace 
Léopold Senghor werd de Jourdan-
suite opgevoerd. Die was speciaal 
voor de gelegenheid gecomponeerd. 
Het was een uniek totaalspektakel, 
een symbiose van de negende symfo-
nie van Beethoven (de Europese hym-

ne) en volksliederen (de inbreng van 
de bewoners), uitgevoerd door hon-
derd muzikanten – zowel amateurs 
als professionele – die woonden en/of 
werkten in de wijk. De lange en inten-
sieve voorbereiding smeedde unieke 
contacten tussen bewoners en Euro-
pese ambtenaren.

Elk van de vier Suite Jourdan Sui-
te-evenementen was verschillend. Er 
werden telkens andere klemtonen 
gelegd en nieuwe samenwerkings-
verbanden aangegaan. Het orgelpunt 
was telkens de uitvoering van de 
Jourdansuite. Een overzicht :

33 12 oktober 1996 : Het Europees Par-
lement stelt zijn gebouwen open 
voor het publiek en gaat akkoord 
met de inpalming van de onmid-
dellijke omgeving. Voor deze editie 
werd ook een maquette gemaakt 
van de voorstellen voor de Maal-
beekvallei zoals deze geformu-
leerd werden in Wijken voor Europa 
[ zie 3.2.].

33 9 mei 1998 : Een intense samen-
werking met de handelaars van de 
wijk leidt tot een Open Feest op het 
Jourdanplein. Naast het muzikale 
evenement zijn er ook tentoon-
stellingen, om de verdwenen hui-
zen en kunstenaarsateliers van de 
even zijde van de Godecharle- en 
Wiertzstraat opnieuw in herinne-
ring te brengen.

33 27 november 1999 : In samenwer-
king met City Mine(d), productie-
huis voor sociaal-artistieke inter-
venties in de stad, wordt het thema 
van de ‘eeuwige werven’ uitge-
werkt. Midden op het Jourdanplein 

Het evenement : Suite Jourdan Suite (1996-2001)

o In totaal vonden in de EU-wijk vier edities 

van de muzikale happening Suite Jourdan Suite 

plaats. Inter-Environnement Bruxelles (IEB) 

zette het evenement op de voorpagina van 

haar toenmalige magazine Ville et Habitants 

(nu : Bruxelles en Mouvements) © IEB
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staat een grote stelling. Die is het 
vertrekpunt voor een aantal wan-
delingen langs een muzikaal tra-
ject. Bewoners stellen hun huizen 
open, handelaars hun zaken en 
scholen hun feestzalen.

33 13 oktober 2001 : In de namiddag 
is er een wandeling langs de ver-
schillende muzikale locaties. Twee 
docenten van Hogeschool Sint-
Lukas Brussel hebben voor de ge-
legenheid luifels ontworpen, om de 
verschillende plaatsen ook een vi-
suele herkenning te geven. Tijdens 
de uitvoering van de vernieuwde 
Jourdan suite is er een projectie 
van een film waarbij in zeven scè-
nes het contrasterende leven in 
de Europese wijk wordt geschetst. 
Tijdens deze Suite Jourdan Suite 
maakten fanfares de verbinding 
met het Leopoldstation waar het 
collectief BruXXel aan een maan-
denlange bezetting begon [zie 3.4.]. 

p

i Le Parcours santé du Quartier Léopold : het ganzenbordspel dat illustrator Frank Pé voor AQL 

tekende, moest je uiteraard met een korrel zout nemen. Wie het parcours overleeft ondanks de 

grote uitdagingen en de vele obstakels in de EU-wijk, mocht lid worden van het bewoners comité. 

© AQL/Frank Pé
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33 Bij elke editie van Suite Jourdan 
Suite was de publieksopkomst een 
succes : er waren telkens zowat 
500 deelnemers en meer dan 5.000 
bezoekers. Dit was voor een groot 
deel te danken aan de mobilisatie-
kracht van het wijkcomité, maar 
ook aan de pers die veel aandacht 
besteedde aan het originele eve-
nement. De Jourdanwijk, die door-
gaans bekeken werd als een kan-
torengetto, stond in de kijker als 
geanimeerde woonwijk.

33 Suite Jourdan Suite bracht mensen 
samen : niet alleen bewoners en 
ambtenaren, maar ook topfunctio-
narissen en politici. Maar op lange-
re termijn bleken die nieuwe con-
tacten niet vruchtbaar. De nieuwe 
relaties en de gecreëerde goodwill 
heeft het informele nooit kunnen 
overstijgen. Ondanks het goed con-
tact met EU-commissaris Erkki Lii-
kanen, die toch de deuren van de 
Europese Commissie had openge-
zet voor Suite Jourdan Suite én die 
een opgemerkt optreden maakte in 

de tent van Sens Unique 
[ zie 3.4.], zijn de bewoners-
comités in diezelfde peri-
ode bijvoorbeeld nooit uit-
genodigd in het kader van de 
wedstrijd Paden van Europa 
[zie 3.1.] om hun terreinkennis 
te delen of hun advies te geven 
over de projecten.

33 De vier edities vonden plaats 
zonder behoorlijke financiële 
steun. In het begin was er alleen 
een vergoeding van de onkosten en 
zelfs die bleef in de latere edities 
uit. Het evenement, dat vanuit de 
basis was gegroeid, is helaas nooit 
overgenomen door overheidsin-
stellingen. De Europese instel-
lingen hadden hiermee nochtans 
kunnen aantonen dat ze geen ge-
sloten bastion waren en dat ze be-
lang hechtten aan samenwerking 
met de buurt. p

Conclusies

u Surrealistische situaties  

in de EU-wijk inspireren 

ook vaak filmmakers.  

© Monique Quintart
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Tussen 1997 en 2001 vonden in de onmiddellijke omgeving van de Europese instellingen drie bezettingen 

of kraakacties plaats. Het initiatief kwam niet van de lokale comités, maar zij werkten wel intensief aan de 

acties mee.

Eind 1996 kondigde de federale Re-
gie der Gebouwen de openbare ver-
koop aan van vier terreinen gelegen 
in de Europese wijk : het zogenaam-
de Parc Anonyme, Comines-Frois-
sart, Van Maerlant en een terrein 
aan de voet van de Résidence Pala-
ce [zie kaart p. 54]. Een diverse groep 
Brusselse activisten wilde dit niet 
zomaar laten gebeuren en plantte 
een circustent op het Van Maerlant-
terrein.

De context

De verkoop van de terreinen was uit-
sluitend door financiële motieven 
ingegeven. De Regie der Gebouwen 

wilde ze allemaal verkopen aan de 
meest biedende en zonder verdere 
verplichtingen. Ze hield geen reke-
ning met bestaande – juridisch bin-
dende – afspraken en met de cruciale 
strategische rol van deze terreinen. 
Elk van die terreinen had immers een 
verleden.

In de jaren zestig en zeventig al 
werden deze woonblokken opgeof-
ferd voor de EU-instellingen, hun 
mogelijke uitbreiding en bijhorende 
infrastructuur. Huizen werden afge-
broken en/of onteigend. In de twee-
de helft van de jaren tachtig sloten 
de federale overheid en de Europese 
instellingen (1985) en het Brusselse 
gewest en de federale staat (1989) 
conventies over de uit te voeren in-

frastructuurwerken en over de ver-
deling van de lasten en de kosten. 
Deze conventies legden ook bepaal-
de compensaties vast en de stads-
kankers die het gevolg waren van 
het tot dan toe gevoerde immobili-
enbeleid kregen duidelijke bestem-
mingen. En elk van die vier terreinen 
werd expliciet vernoemd in die bin-
dende bepalingen.

De aangekondigde verkoop in 
1996 maakte op geen enkele manier 
melding van die bepalingen en was 
er in sommige gevallen zelfs volledig 
mee in strijd. Deze demarche van de 
Regie der Gebouwen was voor een 
aantal stadsactivisten de aanleiding 
om in een tijdelijke Stichting Sens 
Unique te reageren.

Sens Unique (een week in 1997)

,
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i EU-commissaris Erkki Liikanen maakte 

een opgemerkt optreden in de tent van Sens 

Unique. Een structurele samenwerking bleef 

echter uit. Om hun visie op de wijk te visu-

aliseren, knutselden de bewonerscomités zelf 

een maquette in elkaar. 
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De vier terreinen die de Regie  
wou verkopen (1996) (Sens Unique)

Stevin blok 3 (Stevin)

Leopoldstation (bezetting BruXXel)
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De naam Sens Unique verwijst 
zowel naar de twee grote stadsauto-
strades die elk in één richting door 
de wijk lopen, de Wetstraat en de 
Belliardstraat, als naar de eenzijdige 
richting waarin de beslissingen bij de 
ontwikkelingen in de Europawijk ge-
nomen worden, namelijk van boven 
naar onder.

De initiatiefnemers

Verschillende Brusselaars, ook men-
sen van buiten de wijk, studenten en 
kunstenaars hadden elkaar eerder 
al gevonden tijdens de bezetting van 
het leegstaande Hotel Central tegen-
over de Beurs in de Vijfhoek (in 1995 
en 1996) om de speculatieve leeg-
stand in het centrum van Brussel aan 
te klagen. Ze deelden de overtuiging 
dat een breed publiek moest gesen-
sibiliseerd worden over het gevoerde 
beleid in de EU-wijk.

Deze keer zouden ze geen ge-
bouw maar wel een braakliggend 

terrein (Van Maerlant) bezetten door 
er gedurende tien dagen een circus-
tent neer te planten.

De doelstellingen

De actievoerders hadden zich vier 
doelen gesteld met de campagne :
1. de algemene coördinatie bewerk

stelligen tussen bewoners en alle 
betrokken overheden en instel

lingen, onder de symbolische titel 
‘Miss Europa (v/m)’ ;

2. de verkoop van de terreinen stop
zetten ;

3. politieke aandacht voor de noden 
van de buurt ;

4. een duurzame oplossing voor het 
zogenaamde Blok 3 van de Stevin
blokken.

i De circustent op de Van Maerlant-site 

was het epicentrum van de strijd tegen de 

openbare verkoop van vier cruciale terreinen 

in de Europese Wijk. Door goudkoorts ver-

blind, was de Regie der Gebouwen even al-

les vergeten wat er over deze terreinen al was 

afgesproken. 

,
 inhoud

55



BEWONERSACTIE IN DE BRUSSELSE EU-WIJK  3.4. Vijf strategieën | Drie bezettingen: Sens Unique, Stevin en BruXXel

56

Het evenement

De actievoerders deden een poging 
om de bewoners vooraf te betrekken 
bij hun actie. Ze deelden lege dozen 

uit bij buurtbewoners met de vraag 
om er ‘iets mee te doen’ en ze tijdens 
de actie naar de circustent te bren-
gen. Ze konden de dozen beschrijven, 
beschilderen, als maquette gebrui-
ken, en zo meer. De dozencampagne 
was misschien geen overweldigend 
succes, maar bracht toch een aantal 
extra mensen naar de tent.

De actieweek startte met een 
persconferentie over de geplande uit-
verkoop van de Regie der Gebouwen. 
Een stevig dossier, samengesteld door 
Coördinatie Europa, bewees duidelijk 
dat de verkoop om juridische rede-
nen niet kon doorgaan. De toon was 
onmiddellijk gezet. De hele week lang 
gonsde de circustent van discussies 
over de wijk. Er vonden ontmoetin-
gen plaats tussen bewoners en poli-
tici, debatten tussen actievoerders  
en beleidsverantwoordelijken, ludie-
ke acties en optredens. Centraal in 
de tent stond een grote, zelfgemaakte 
maquette die de thema’s en voorstel-
len van Wijken voor Europa [ zie 3.2.] 
illustreerde, met de gemeenschappe-

lijke toekomstvisie van Coördinatie 
Europa. De maquette was een goed 
aanknopingspunt om de discussie 
met bezoekers te starten.

Na afloop van de bezetting ont-
bond Stichting Sens Unique zichzelf. 
De opvolging van de contacten en 
afspraken met het beleid gebeurden 
door de Coördinatie Europa, die daar-
mee gedurende maanden een stevig 
gevulde agenda had.

De fysieke aanwezigheid op het 
terrein en het sterke dossier rond de 
geplande verkoop had in een week 
veel publieke aandacht en politieke 
reacties naar boven gebracht. De ac-
tie had duidelijk een gezicht gegeven 
aan de bewoners van de wijk.

De resultaten

In welke mate werden de vier vooraf 
bepaalde doelstellingen van de actie 
bereikt ?

i Met deze uitnodiging kondigde Sens Unique 

in de wijk haar actie aan. Sens Unique verwijst 

hier vooral naar het eenrichtingsverkeer bij 

beslissingen over de wijk : van boven naar be-

neden. © Sens Unique
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1.  Een algemene coördinatie  
tussen bewoners en  
alle betrokken overheden

Als rechtstreeks gevolg van Sens Uni-
que maakte de schepen van Steden-
bouw van Stad Brussel vanaf 1997 
middelen vrij voor het secretariaat 
van het Comité de Suivi [ zie 3.1.]. Hier-
mee kreeg dit overleg tussen de be-
woners en de verschillende betrok-
ken beleidspartners (de Europese 
Commissie, Brussel, Elsene en Etter-
beek, het gewest en de federale over-
heid) opnieuw zuurstof en een struc-
tuur. De laatste bijeenkomst van het 
Comité de Suivi was in maart 2001.

2. De verkoop van de vier terreinen
De aangekondigde openbare verkoop 
van de terreinen is dan wel niet door-
gegaan in 1997, maar uiteindelijk zou 
toch slechts één van de terreinen in 
overheidshanden blijven. De dossiers 
samengesteld door Coördinatie Eu-
ropa wogen voldoende zwaar om er 
mee voor te zorgen dat de gezamen-
lijke verkoop werd ingetrokken.

Het zogenaamde ‘Blok 1’, dat door 
bewoners en actievoerders gemeen-
zaam Parc Anonyme werd genoemd 
(‘park’ om te beklemtonen dat het 
platgewalste huizenblok best niet op-
nieuw bebouwd zou worden en ‘ano-
niem’ om aan te geven dat het toen 
onduidelijk was wie de eigenaar van 

i De woningen op de Van Maerlant-site werden begin jaren 70 afgebroken voor een autostrade 

die er gelukkig nooit kwam. Daarna werd het een gigantische bouwput, eerst voor een storm-

bekken en later nog eens voor een autotunnel. Volgens afspraken tussen het Brussels Gewest en 

de federale overheid moesten er woningen komen. De complexiteit van het dossier zorgde alles 

bijeen voor een jarenlange stadskanker. © AQL (Lagasse)
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het blok was), bleef in eerste instantie 
in beheer van de federale Regie der 
Gebouwen. Die wilde daar kantoren 
bouwen, zoals voorzien in het Ge-
westplan van 1979. De Stad Brussel 
zag een groene zone op die plaats wel 
zitten, maar door die bestemmings-
wijziging schatte de federale over-
heid haar verlies op iets meer dan 340 
miljoen Belgische frank. Uiteindelijk 
maakte dit terrein deel uit van een 
grotere ruiloperatie tussen de Stad 
en de federale overheid in de nasleep 
van het Stevindossier. De inhuldiging 
van Maalbeekdalhof, ingericht met 
de financiële hulp van Beliris, vond 
uiteindelijk plaats in oktober 2001.

Comines-Froissart was een van de 
schaarse – zij het verkrotte en braak-
liggende – restanten van het ‘typi-
sche woongebied’ dat weggevaagd 
werd door de bouw van de Europese 
Ministerraad. Bij de aflevering van de 
bouwvergunning en de daaropvol-
gende conventie tussen de Belgische 
staat en het Brusselse gewest, was 
vastgelegd dat de federale overheid 

ervoor moest zorgen dat er opnieuw 
woningen kwamen vóór 1990, anders 
zouden haar eigendommen in dat 
huizenblok naar het Brussels Gewest 
gaan. Die overdracht is uiteindelijk 
na heel wat getouwtrek gebeurd. Eind 
1996 kon de federale overheid het ter-
rein dus niet meer te koop stellen om 
de eenvoudige reden dat ze gewoon 
geen eigenaar meer was ( !). Na onder-
zoek van het dossier is de federale 
overheid ook tot die conclusie geko-
men en heeft ze de verkoop ingetrok-
ken.

Het Brussels Gewest heeft de be-
loofde woningen uiteindelijk ook niet 
zelf gerealiseerd, maar het terrein in 
2003 verkocht aan een privépromo-
tor. Het resultaat is vandaag ‘Leopold 
Village’, een complex van apparte-
menten en een hotel.

Ook het Van Maerlantblok was in 
principe hoofdzakelijk voor huisves-
ting bestemd. Begin jaren zeventig 
was dat huizenblok door de federale 
overheid onteigend voor openbaar 
nut, meer bepaald voor de bouw van 

de Maalbeek-collector en voor we-
genwerken. De gebouwen werden 
afgebroken en het braakliggend ter-
rein was op het Gewestplan als ty-
pisch woongebied ingekleurd. In de 
hoger genoemde conventie tussen 
de federale staat en het Brusselse 
gewest (1989) was bepaald dat het 
in overheidshanden moest blijven. 
Op basis van het persdossier van de 
Coördinatie Europa werd het terrein 
niet verkocht. In 2006 bepaalde het 
zogenaamde ‘tripartite akkoord’, tus-
sen de federale overheid, het Brus-
sels Gewest en de drie gemeenten 
Brussel, Etterbeek en Elsene, echter 
dat het Van Maerlantblok toch ver-
kocht kon worden, weliswaar onder 
bepaalde voorwaarden. Dat gebeurde 
later ook. In 2007 heeft de federale 
regering het verkocht aan een pro-
motor om er kantoren en woningen 
te bouwen. Het lastenboek dat bij de 
verkoop hoorde, verplichtte de bouw 
van minimum 18.700 m² woningen, 
waarvan zeker de helft voor gezin-
nen uit de middenklasse volgens het 

systeem van de zogenaamde ‘gecon-
ventioneerde woningen’. Eind 2011 
leverde de Stad Brussel de vergunnin-
gen af voor het zogenaamde Light-
house project : een woontoren van 
24 verdiepingen, veel hoger dan wat 
de Gewestelijke Stedenbouwkundige 
Verordening (GSV) toelaat en met een 
disproportioneel aantal (m2) luxewo-
ningen t.o.v. het aantal middenklas-
se-woningen. Enkele leden van de 
Coördinatie Europa hebben hiertegen 
ondertussen beroep aangetekend. De 
procedure loopt.

Het terrein aan de voet van de 
Résidence Palace werd wel snel ver-
kocht. De werf voor een eerste reeks 
appartementen was eind 2013 echter 
nog bezig.

3. Politieke aandacht  
voor de noden van de buurt

Politici van zowel de federale als de 
Brusselse regering alsook van het Eu-
ropees Parlement bezochten de tent 
op het bezette terrein. Er werden vra-
gen gesteld in het Brussels Parlement 
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en sommige politici deden zelfs for-
mele beloften. Politici van verschil-
lende fracties hebben het persdossier 
over de verkoop van de huizenblok-
ken als basis genomen voor hun in-
terpellaties. Het gevolg was dat het 
Brussels Gewest de federale regering 
onder druk heeft gezet en dat de 
openbare verkoop van de vier terrei-
nen is stopgezet. Ook daarna is er nog 
regelmatig en op verschillende poli-
tieke niveaus aandacht besteed aan 
de problemen van de Europese wijk, 
maar de noden van de buurt stonden 
daarbij nooit hoog op de agenda.

4. Een duurzame oplossing vinden 
voor het Stevinblok of ‘Blok 3’

Op dit dossier werkte Bral nog twee 
jaar verder. Zie wat volgt. p

Het Bral-project rond Blok 3 van de 
zogenaamde Stevinblokken [zie kaart 

p. 54] was een rechtstreeks resultaat 
van de actieweek Sens Unique. Mee 
dankzij de publieke belangstelling 
voor deze actie keurde de Vlaamse 
Gemeenschapscommissie (VGC) een 
proefproject goed in het kader van 
het Sociaal ImpulsFonds (SIF). Bral 
kon daardoor gedurende twee jaar, 
van 1997 tot 1999, een stafmedewer-
ker in steun laten werken van de be-
woners van dit huizenblok.

De bewogen geschiedenis  
van de Stevinblokken

26 augustus 1971 – De Belgische 
overheid onteigent vier huizenblok-
ken langs de Jozef II- en de Stevin-
straat, in de schaduw van het Ber-
laymontgebouw, voor een mogelijke 
uitbreiding van de EU-instellingen. 
Na enkele jaren leegstand (op enkele 
huizen na), besluit de federale Regie 
der Gebouwen, die de huizen beheert 

sinds de onteigening, om nieuwe be-
woning toe te laten met zeer precaire 
huurcontracten (vooropzeg van een 
maand).
28 september 1980 – Alle bewoners, 
250 families, krijgen hun vooropzeg 
hoewel er geen concreet bouwproject 
is. Volgens het Gewestplan van 1979 
zijn de Stevinblokken bestemd voor 
woningen of voor de uitbreiding van 
de EU, op voorwaarde dat dit niet een 
terrein aan de andere kant van de 

Wetstraat gebeurt. Na protest wordt 
de vooropzeg ingetrokken.
23 maart 1981 – Zelfde scenario : 
opnieuw krijgen alle bewoners hun 
vooropzeg en opnieuw wordt die na 
protest ingetrokken.
15 juli 1981 – Er wordt beslist om de 
EU-kantoren aan de andere kant van 
het Schumanplein uit te breiden (het 
zogenaamde ‘tolkengebouw’ aan de 
Breydelstraat) en dus niet op de Ste-
vinblokken. Dit heeft als gevolg dat 

Het Stevinproject (1997-1999)

t Dertig (30 !) jaar getouwtrek over de toekomst 

van deze woningen in het Stevinblok wogen 

zwaar op de bewoners. Velen zijn toen ver-

trokken omdat ze de onzekerheid beu waren. 
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die voortaan, volgens de voorschrif-
ten van het Gewestplan, bestemd zijn 
voor woningen. Op 15 juli 1981 wordt 
het onteigeningsbesluit van 1971 bij 
Koninklijk Besluit ingetrokken. Voor de 
bewoners verandert er evenwel niets. 
Zij blijven achter met woononzeker-
heid en slecht onderhouden huizen.
1985 – De Regie verkoopt de aparte 
huizen van de Blokken 2 en 4 aan 
de meest biedende. Het gevolg is een 
enorme speculatiegolf. Blok 3, het zo-
genaamde Stevinblok, blijft eigendom 
van de Regie. De federale overheid 
beslist om dit blok te renoveren voor 
huisvesting, als compensatie voor de 
bouw van de Europese Ministerraad 
(Justus Lipsius) op het Comines-Frois-
sart huizenblok in een woonzone (vol-
gens het Gewestplan uit 1979).
20 mei 1985 – De Stad Brussel keurt 
een ruiloperatie met de Regie der Ge-
bouwen goed. De overheid wil het Pa-
leis voor Schone Kunsten (de huidige 
BOZAR) uitbreiden met een aantal 
winkelruimtes langs de Ravenstein-
straat. De Regie neemt de winkels 

over van de Stad die op haar beurt 
eigenaar wordt van het Stevinblok, 
mits betaling van een saldo. Van bij 
het begin is het de bedoeling van de 
Stad om het Stevinblok meteen door 
te verkopen (met renovatieverplich-
ting) aan een privépromotor. De Stad 
wil de verkoopprijs gebruiken om het 
saldo te vereffenen. Ze maakte fou-
ten bij de aanbesteding van het re-
novatiedossier, met jaren juridisch 
getouwtrek tot gevolg. 
 Ondertussen spant de Regie der Ge-
bouwen een proces aan tegen de Stad 
wegens het niet-betalen van het afge-
sproken bedrag.
1 september 1992 – De privépromo-
tor is na de lange juridische strijd 
niet meer geïnteresseerd in de reno-
vatieoperatie en zegt af. Gevolg : on-

duidelijkheid over wie nu de eigenaar 
is van het Stevinblok. Noch de Stad 
Brussel noch de Regie beschouwt 
zichzelf als verantwoordelijk. Reno-
vatie, onderhoud, dringende proble-
men,… de huurders staan er alleen 
voor. Een aantal van hen trekt weg, 
met hernieuwde leegstand tot gevolg.
20 september 1994 – De resterende 
bewoners van Blok 3 stellen zowel 
aan de Regie als aan de Stad voor 
om het huizenblok collectief aan te 
kopen met de steun van het Woning-
fonds. Ze krijgen geen steun van de 
Stad of van het Gewest.

20 januari 1997 – Stichting Sens 
Unique brengt de onwaarschijnlijke 
situatie van het Stevinblok opnieuw 
onder de aandacht.
1997 – Start van het Stevinproject 
van Bral.

De doelstellingen

Het doel van de Bral-actie was veel-
zijdig. Onze grootste bezorgdheid 
was de situatie van de bewoners. In 
de eerste plaats wilden we duidelijk-
heid verwerven over de eigendoms-

u Woningen jaren laten verloederen en er uit-

eindelijk goed aan verdienen. Speculatie heet 

dat. Jarenlang hebben de Stad Brussel en de fe-

derale Regie de verantwoordelijkheid van zich 

afgeschoven. De bewoners waren de dupe.
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situatie. Daarnaast eisten we huur-
contracten met een normale looptijd 
en de erkenning van het huizenblok 
als renovatiegebied met verhoogde 
premies. Tot slot vroegen we om de 
renovatie van alle gebouwen op maat 
van de bewoners.

De oprichting van een huurders-
vereniging was een eerste stap. Alle 
huurders verenigden zich in de vzw 
Woongerief om gezamenlijk naar op-
lossingen te zoeken. Deze vereniging 
kreeg begin 1998 van het Gewest de 
officiële erkenning als Vereniging 
voor Integratie via Huisvesting (VIH).

Het renovatievoorstel

Vzw Woongerief werkte aan een sce-
nario waarbij alle bewoners een be-
hoorlijke woning kregen binnen het 
huizenblok. Het ging om in totaal 37 
woningen, waarvan er 13 op dat mo-
ment leegstonden. In de 24 overige 
leefden 45 families of 173 mensen. 
Alle mogelijke renovatiesubsidies 

werden met elke familie afzonderlijk 
besproken, rekening houdend met 
hun huisvestingsbehoeften en hun fi-
nanciële mogelijkheden. Woongerief 
kreeg ook de toelating om een van de 
leegstaande gebouwen te gebruiken 
als ontmoetingsruimte.

Er werd een financieel plan opge-
steld en gelijktijdig startten discussies 
met het Woningfonds en een aantal 
geïnteresseerde sociale huisvestings-
maatschappijen opdat zij de renovatie 
van een deel van het huizenblok op 
zich zouden nemen. Zij waren hiertoe 
bereid, op voorwaarde dat er een ak-
koord was van de eigenaar. Op zich is 
dat een logische voorwaarde, maar in 
dit geval was het net een knelpunt. Na 
de spaak gelopen ruiloperatie tussen 
de Stad en de Regie der Gebouwen, 
beschouwde geen van beide zich im-
mers eigenaar van de 37 huizen.

u Deze foto toont hoe statige gebouwen in de 

EU-wijk door wanbeheer decennialang kun-

nen staan verloederen.
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Uiteindelijk slaagde vzw Woonge-
rief erin om een volledig en financieel 
haalbaar renovatie- en herhuisves-
tingsplan op te stellen. De bewoners 
tekenden een charter waarmee ze de 
herhuisvestingsvoorwaarden vastleg-
den. Als resultaat van nog verder po-
litiek gelobby kreeg het huizenblok 
in juni 1998 haar gewestelijke erken-
ning als renovatieperimeter met ver-
hoogde subsidie. De normale renova-
tiesubsidie die overal van kracht was, 
wordt binnen een dergelijke perime-
ter aanzienlijk verhoogd.

Het negatief antwoord van de Stad

Zonder enig overleg met Woongerief 
was er ondertussen een akkoord be-
reikt tussen de Regie der Gebouwen 
en Stad Brussel en was de oorspron-
kelijke ruil eindelijk afgehandeld. De 
Stad Brussel was nu officieel eigenaar 
van het huizenblok. Een dag na de of-
ficiële voorstelling van het renovatie-
plan in juni 1998 kregen alle bewo-

ners een vooropzeg van zes maanden. 
De Stad Brussel wilde niet opdraaien 
voor de noodzakelijke renovatie, zelfs 
niet met de (aanzienlijke) financiële 
tussenkomst van het Woningfonds 
en een drietal sociale huisvestings-
maatschappijen. Meer nog, de afzon-
derlijke verkoop van de woonhuizen, 
in het hart van de Europese wijk, zou 
de stadskas flink kunnen spijzen. Een 
schrijnend sluitstuk van jarenlange 
overheidsspeculatie. 

De timing kon niet slechter. De 
meeste families waren bezig met de 
voorbereiding van de jaarlijkse va-
kantie naar Marokko. Het was dus 
onmogelijk om op dat moment geza-
menlijk te reageren. Woongerief pro-
beerde steun van buitenaf te zoeken, 
van individuele politici, bij het Brus-
sels Parlement, vakbonden,… Maar 
de Stad hield voet bij stuk en weiger-
de terug te komen op haar beslissing 
om de huizen te verkopen. 

In het najaar begonnen de weke-
lijkse vergaderingen en onderhande-
lingen opnieuw. De mogelijkheden 

om een aantal woningen van de Stad 
te kopen, werden onderzocht. De fi-
nanciële voorwaarden maakten ech-
ter snel duidelijk dat de Stad Brus-
sel op een heel ander publiek mikte 
dan de toenmalige bewoners. De Stad 
wenste niet te onderhandelen met 
de vereniging, maar uitsluitend met 
individuele bewoners. Zij hanteerde 
bovendien een verouderde bewo-
nerslijst, zodat verschillende families 
onterecht uit de boot vielen. De Stad 
maakte onverhuld gebruik van een 
oud principe : verdeel en heers. 

Door externe druk en enkele pro-
cedurele vertragingen werd de eerste 
vooropzeg wel nog ingetrokken en 
duurde het hele proces een jaar langer. 
Maar vele bewoners raakten ontmoe-
digd en zochten een oplossing elders. 
Bij de meesten was de veer gebroken.

Het resultaat

In 2000 werden de woningen open-
baar verkocht aan individuele kopers. 

In de verkoopcontracten was een re-
novatieverplichting en minimale be-
woningstermijn bepaald. Bijna alle 

i Zonder overleg bereikten de Regie en de 

Stad Brussel een akkoord over de verkoop van 

de Stevin-blokken. Een dag na de aankondi-

ging van dit akkoord kregen de bewoners te 

horen dat ze binnen het half jaar uit hun huis 

moesten vertrekken. 
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nieuwe eigenaars kwamen van bui-
ten de wijk. Bij de bouwvergunnin-
gen die later ingediend werden, was 
de Stad echter zeer laks en de opge-
legde voorwaarden werden niet altijd 
gerespecteerd. Het was nochtans de 
Stad zelf die deze voorwaarden had 
bepaald, zij het onder druk van Woon-
gerief. Op twee na, waren alle leden 
van Woongerief echter weg uit de wijk 
en er was onvoldoende alertheid van 
de buurt om gedurende de volgende 
maanden en jaren telkens bij de ver-
schillende openbare onderzoeken en 
vergunningen de overeenkomst op te 
volgen. Op die manier kwamen in het 
Stevinblok uiteindelijk niet de beloof-
de gezinswoningen, maar hoofdzake-
lijk kleine appartementen en studio’s 
voor een Europees publiek. Daaren-
boven konden de nieuwe (kapitaal-
krachtige) eigenaars gebruik maken 
van de verhoogde renovatiepremies 
die de vroegere bewoners bevochten 
hadden. Dit was voor de oorspron-
kelijke bewoners en de actievoerders 
een bittere pil om te slikken. p

Van juli tot en met december 2001 
was België voorzitter van de Europese 
Unie. Voor een groep anders-globalis-
ten was dit de aanleiding om het toen 
leegstaande stationsgebouw van de 
Leopoldwijk te bezetten. Een bezet-
ting die 89 dagen duurde.

De context

Naar aanleiding van het Belgische 
voorzitterschap stak de onvrede van 
de anders-globalisten over de kloof 
tussen de EU-instellingen en haar 
burgers de kop op. In dezelfde periode 
was het Europees Parlement in Brus-
sel bezig met de uitbreiding van haar 
gebouwenarsenaal op de Leopolds-
ruimte. In 2004 zou de EU uitbreiden 
van 15 naar 25 leden. De promotor 
van de Leopoldsruimte, Société Es-
pace Léopold (SEL) had daarom in het 
najaar van 2000 op vraag van het EU-
Parlement plannen ingediend voor 
bijkomende kantoren en vergader-
zalen (D4 en D5) langs beide zijden 

van het Leopoldstation. In het najaar 
van 2001 was de stedenbouwkundige 
vergunning hiervoor in behandeling. 
Ook de afbraak van het Leopoldsta-
tion maakte deel uit van de aanvraag. 

Die geplande afbraak was voor 
velen een zoveelste illustratie van de 

BruXXel (2001)

i Nadat het Europees Parlement al een deel 

van het Leopoldpark had ingenomen, dreigde 

ook het Leopoldstation volledig te worden af-

gebroken. Vandaag is het station verplaatst en 

is uiteindelijk alleen de gevel bewaard. © Het 

Nieuwsblad (december 1991)
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plompe inplanting van de Europese 
instellingen in Brussel. Het werd een 
symbooldossier.

De initiatiefnemers

Stadsactivisten richtten een tijdelijk 
collectief op : BruXXel. Belangrijke in-
put kwam van de groep rond de Ci-
nema Nova en van City Mine(d). Deze 
laatste vereniging was in 1997 ont-
staan uit de hoger vermelde bezettin-
gen (Hotel Central, Sens Unique,…).

De naam BruXXel verwees naar 
de meertaligheid en naar de plaatse-
lijke verankering van het collectief. 
Dankzij geregelde persconferenties 
en een website waarop hun plat-
formtekst ondertekend kon worden, 
mocht BruXXel rekenen op de steun 
van talrijke Frans- en Nederlandsta-

u Het collectief BruXXel heeft bijna 3 maan-

den dag en nacht haar bezetting van het Leo-

poldstation volgehouden. Op die manier heb-

ben ze het Europees Parlement afgedwongen 

een hoorzitting te organiseren met alle betrok-

kenen. © BruXXel
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lige sociale en culturele verenigingen 
(KVS, Beursschouwburg, Kunsten-
FestivaldesArts e.a.) en zelfs van 
individuele Europese parlements-
leden.

De doelstellingen

Het doel van de bezetting was in de 
eerste plaats de dreigende afbraak 
van het station tegen te houden. 
Daarnaast wilde men door publieke 
debatten een forum creëren waar 
de Europese thema’s op een alter-
natieve manier aangekaart konden 
worden. Het collectief BruXXel wil-
de het opzettelijk anders doen dan 
de  Europese topontmoetingen, die 
steeds plaatsvonden op een streng 
beveiligde plaats en in zeer select 
gezelschap.

De actie

De bezetting begon op zaterdag 13 
oktober 2001, aansluitend op de 
vierde editie van Suite Jourdan Suite 
[ zie 3.3.]. Bezoekers en bewoners ver-
trokken toen vanop verschillende 

plekken en onder begeleiding van 
fanfares richting het Luxemburgsta-
tion. Tijdens de bezetting konden de 
actievoerders zich, met de steun van 
Coördinatie Europa, meer verdiepen 
in het globale stedenbouwkundige 
dossier van de Leopoldsruimte en 

het Kaderakkoord [ zie 3.5.] afgeslo-
ten tussen de investeerders, de be-
wonersvereniging AQL en de GOMB. 
Hierdoor plaatsten de actievoerders 
niet enkel het behoud van het sta-
tionsgebouw op de agenda, maar 
wierpen ze ook vragen op over de le-
gitimiteit van de vergunning voor de 
gebouwen D4 en D5.

De vergunningsprocedure voor 
deze gebouwen was juridisch-tech-
nisch trouwens een bijzonder com-
plex dossier. De gemeente leverde 
eerst een stedenbouwkundig attest 
af (wat het algemeen kader bepaalt 
waarbinnen een vergunning kan af-
geleverd worden). Later werden met 

o Impressie van de jarenlange werf aan het 

Europees Parlement. Rechtsonder de toegang 

tot het verplaatste Leopoldstation, met daar-

naast de bouwput voor het latere D5 of Jós-

zef Antallgebouw. Het oorspronkelijke station 

is nu uitsluitend decoratief en wordt gebruikt 

als informatiebalie en tentoonstellingsruimte. 

© Philippe de Gobert
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terugwerkende kracht wijzigingen 
aan dat attest goedgekeurd, hoe-
wel er ondertussen al een openbaar 
onderzoek over de vergunning had 
plaatsgevonden met een dossier op 
basis van het eerste attest. Wettelijke 
termijnen verliepen zonder dat er be-
slissingen genomen waren en inter-
nationale aanbestedingsprocedures 
werden niet gerespecteerd. Ondanks 
de omvang van de werf en ondanks 
het feit dat de gebouwen bestemd 
waren voor het EU-Parlement, was 
het toch aan de Gemeente Elsene – en 
niet aan het Brusselse Gewest – om 
de vergunning af te leveren, alleen 
maar omdat de officiële aanvrager 
een privépromotor was. Bovendien 
speelde dat alles zich af in een ver-
kiezingsjaar, waardoor de gemeente-
lijke meerderheid gewijzigd werd tij-
dens de behandeling van het dossier. 
Die complexiteit maakte een brede 
communicatie erg moeilijk. De pers 
besteedde vooral aandacht aan het 
behoud en de nieuwe bestemming 
van het Luxemburgstation.

Niettemin bleef er binnen de 
 Coördinatie Europa een kleinere 
groep actief die zich specifiek be-
zighield met de vergunningsproce-
dure van de gebouwen D4 en D5, in 
het bijzonder om erover te waken 
dat de bouw van compensatiewo-
ningen – zoals was opgelegd in het 
Bijzonder Bestemmingsplan van de 
Leopoldsruimte – ook effectief zou 
plaatsvinden. Net als bij de Euro-
pese Ministerraad, was ook bij het 
akkoord over de bouw van het Euro-
pees Parlement immers vastgelegd 
dat er woningen moesten gereali-
seerd worden. In dit geval ging het 
om 41.000 m² woningen.

De resultaten

De intensieve onderhandelingen tus-
sen enerzijds de actievoerders en de 
Coördinatie Europa, AQL in het bij-
zonder, en anderzijds het Europees 
Parlement en de investeerders, leid-
den ertoe dat het Bureau van het Eu-

i Toenmalig federaal minister van mobiliteit Isabelle Durant, tevens voogdijminister van 

de NMBS, kwam de BruXXel-bezetters van het station een hart onder de riem steken. “Deze 

mensen getuigen van een democratische wil die niet mag gestopt worden”, zei ze toen. 

© Gert Jochems
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Conclusies
Dossierkennis is een must

Bij alle drie de bezettingen – Sens 
Unique, Stevin en BruXXel – is de ste-
vige dossiervorming een doorslagge-
vend element gebleken. Niet alleen 
feitenkennis en geschiedenis, maar 
ook de verschillende juridische ele-
menten, analyse en strategiekeuze. 
Bij Sens Unique hebben we daardoor 
de openbare verkoop van de vier ter-
reinen kunnen tegenhouden. In het 
geval van het Stevinblok heeft een 
overtuigend dossier het Woningfonds 
en enkele sociale huisvestingsmaat-
schappijen kunnen overhalen om 
mee te stappen in een groots opge-
zet renovatieplan. Ook bij BruXXel 
is de actie dankzij de dossierkennis 
kunnen groeien van een campagne 
tegen de mogelijke afbraak van het 
Leopoldstation tot het opnieuw op de 
agenda zetten van de compensatie-
woningen. De dossierkennis van de 
lokale groepen is niet alleen bij deze 
bezettingsacties, maar in het hele 
EU-dossier een sterk punt gebleken.

Het loont zeker de moeite perma-
nent informatiekanalen met verschil-
lende partners te onderhouden en te 
investeren in een goed archief. De over-
heden hebben vaak een minder goed 
geheugen dan de bewoners en ‘verge-
ten’ soms delen van conventies. Ken-
nis en informatie zijn noodzakelijk om 
invloed te kunnen uitoefenen. Niet alle 
informatie is echter even goed beschik-
baar. Zo is het niet altijd evident om te 
weten wie wanneer waarover een be-
slissing neemt en wat de juiste inhoud 
ervan is. En de verzameling, analyse en 
interpretatie van de informatie is ook 
een arbeidsintensief gegeven.

De mobilisatie en ondersteuning 
van een achterban

De originele actievormen hebben 
telkens voor een mobiliserend ef-
fect gezorgd. De media hebben de 
combinatie van een stevige inhoud 
en onverwachte actie goed onder de 
aandacht gebracht. De persaandacht 

ropees Parlement in januari 2002 een 
officiële hoorzitting organiseerde. In 
een vergaderzaal van het Europees 
Parlement nodigde het Bureau dele-
gaties uit van de betrokken partners : 
de verschillende Brusselse overhe-
den, de promotoren en ook de wijk-
comités. Iedereen kon zijn stand-
punt naar voren brengen, maar er 
was geen plaats voor debat. Bijgevolg 
werden er noch conclusies getrokken 
noch verdere afspraken gemaakt.

Naar aanleiding van de scha-
bouwelijke vergunningsprocedure 
voor de gebouwen D4 en D5, werd 
de stedenbouwordonnantie in 2002 
gewijzigd : de vergunningsbevoegd-
heid bij werken van openbaar nut 
ligt nu sowieso bij de gewestelijke ge-
machtigde ambtenaar, ongeacht wie 
de aanvrager is (overheid of privé-
promotor). De complexiteit van het 
Europees dossier heeft wel in meer 
gevallen aanleiding gegeven tot een 
aanpassing van de wetgeving.

Een ander resultaat is allicht dat 
het gewest een strengere houding 

had aangenomen bij de uiteindelijke 
stedenbouwkundige vergunning. De 
regering tekende de stedenbouw-
kundige vergunning voor D4 en D5 in 
maart 2002 en knoopte daaraan een 
overeenkomst vast met de vastgoed-
promotoren. In die overeenkomst 
stonden meer details over de uitvoe-
ringstermijnen, bankgaranties en 
sancties. Volgens een overzicht van 
het Agentschap Territoriale Ontwik-
keling (ATO) waren er eind 2011 nog 
zowat 10.000 m² huisvesting die op 
realisatie wachten, als stedenbouw-
kundige lasten voor de bouw van het 
Europees Parlement en haar uitbrei-
ding D4 en D5.

Uiteindelijk werden van het Leo-
poldstation alleen de beschermde ge-
vel en het interieur van de eerste ver-
dieping behouden en gerestaureerd. 
Tot vandaag wordt het voormalige 
station – of wat ervan overblijft – als 
informatiebalie en tentoonstellings-
ruimte gebruikt. p
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tilde een lokaal dossier naar een ge-
westelijk niveau. Zowel organisaties 
uit het middenveld als politici van 
verschillende niveaus waren gevoelig 
voor de boodschap. Een welomschre-
ven actiepunt, zoals het tegenhou-
den van de afbraak van een gebouw, 
maakt die mobilisatie ook makkelij-
ker dan een complex dossier.

Ook de termijn speelde hierin ze-
ker een rol : Sens Unique duurde een 
week, BruXXel drie maanden en Ste-
vin meer dan twee jaar. Voor Stevin 
was dat een nadeel. De langdurige 
administratieve strijd voor woonze-
kerheid had voor de pers te weinig 
nieuwswaarde. Vanuit Bral, dat het 
project had opgezet, werd er willens 
nillens vooral gewerkt aan de nood-
zakelijke interne sociale cohesie. Het 
was immers vanaf het begin duidelijk 
dat individuele oplossingen alleen 
maar solidair konden afgedwongen 
worden. Via een grotere externe aan-
dacht en met meer ondersteuning 
hadden we alleszins meer druk kun-
nen uitoefenen op het beleid.

Opvolging meteen na de acties

Zowel bij Sens Unique als bij BruXXel 
kwam het initiatief van een beperkte 
groep actievoerders, die niet uit de 
wijkcomités kwamen. Hun inzet was 
van beperkte duur. Daarom zijn af-
spraken en relaties met de bestaande 
comités en een grotere achterban 
noodzakelijk. De stadsactivisten van 
Sens Unique hadden maanden voor 
de start van de actie overlegd met 
de bewonersverenigingen van Coör-
dinatie Europa over de verdere op-
volging van het inhoudelijk dossier. 
Deze afspraken over de continuïteit 
waren een belangrijke les, getrokken 
uit de bezetting van Hotel Central. 
Bij BruXXel waren die afspraken niet 
gemaakt. De iets langere duur van 
de stationsbezetting – net geen drie 
maanden – zorgde er evenwel voor 
dat de noodzakelijke samenwer-
king tijdens de bezetting zelf tot 
stand kon komen. p
 

o Na Sens Unique nam de Stad Brussel zelf het initia-

tief om regelmatige overlegvergaderingen te organiseren 

met alle betrokken. Ze ontmoetten elkaar in het Comité de 

Suivi  Europe Habitants.
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De voorbereidingen voor het bouwen 
van het Europees Parlement in Brus-
sel zijn gestart in de schaduw van de 
Studie Ruimte Brussel-Europa (Studie 
RBE). Die studie moest een totaal-
beeld geven van de Europese inplan-
ting in de stad en tevens voor een ge-
integreerde aanpak zorgen. De echte 
plannen werden evenwel achter ge-
sloten deuren gemaakt. Het ontstaan, 
het verloop en de conclusies van de 
Studie RBE vind je eerder in deze pu-
blicatie [ zie 3.1.].

Zoals reeds gezegd, had de Belgi-
sche overheid zich ertoe verbonden 
om geen initiatief te nemen rond een 
potentieel parlementair halfrond in 
Brussel. Maar dat belette de financieel-
economische wereld niet om dat wel 

te doen. Een investeringsgroep rond 
de bank BACOB en de Generale Maat-
schappij, die uiteindelijk opereerde on-
der de naam de Sociéte Espace Léopold 
(SEL), kwam met een concreet project 
op de site van het rangeerstation bij 
het Leopoldstation en de omliggende 
buurt.

Als potentiële locatie had dat 
rangeerstation zeker een aantal voor-
delen. Meerdere terreinen lagen er 
te wachten op een nieuwe bestem-
ming. Het rangeerstation zelf was 
onderbenut en daarenboven stond de 
aangrenzende Leopoldbrouwerij leeg. 
Ook in het Leopoldpark waren ver-
scheidene gebouwen verwaarloosd, 
zoals het Pasteurinstituut en de leeg-
staande Solvaybibliotheek. p

De context

Het bewonerscomité AQL gebruikte een juridische overwinning als hefboom om, in rechtstreekse onderhan-

delingen met de privé-investeerders, een contract af te sluiten. Dit Kaderakkoord (30 juni 1988) maakte het 

voor het comité mogelijk om zichzelf telkens opnieuw als belanghebbende partij te manifesteren bij de ver-

dere uitwerking en realisatie van het vastgoedproject Leopoldsruimte.

t Dit gebouw werd ‘Caprice des Dieux’ (de 

gril der goden) genoemd. Het Internationaal 

Congres Centrum (ICC) kreeg als bij toeval een 

grote vergaderzaal die geknipt was voor het 

Europees Parlement. © Firmin De Maître
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Het initiatief voor het project kwam 
volledig van de investeerders. Ook 
de naam van het project mocht geen 
verwijzing inhouden naar een parle-
mentair halfrond, vandaar de keuze 
voor Internationaal Congres Centrum 
(ICC).

De investeerders hadden van bij 
het begin een imposant project voor 
ogen. Het ICC zelf zou op de plaats 
komen van de brouwerij en zelfs ge-
deeltelijk in het Leopoldpark. In het 
gebouw zou een ruimte worden voor-
zien die groot genoeg was om een 
voltallige vergadering van alle Euro-
pese parlementairen te ontvangen. 
Daarnaast zou een nieuw gebouw 
worden opgetrokken – over het oude 
rangeerstation heen – voor nog meer 
kantoren.

In 1987 waren de investeerders 
klaar met een eerste masterplan 
voor het geheel tussen de Wiertz- en 
Trierstraat. Het globale project kreeg 
de naam Leopoldsruimte. Het lag ge-
deeltelijk op het grondgebied van de 
Stad Brussel, gedeeltelijk in Elsene en 

grensde aan Etterbeek. Het master-
plan werd verfijnd, onderhandeld en 
bijgestuurd en uiteindelijk omvatte 
het twee goedgekeurde Bijzondere 
Bestemmingsplannen (BBP’s), samen 
goed voor een programma van maxi-
maal 195.000 m2 kantoren en han-
delsruimte (ook al stelde deze laatste 
functie niet zoveel voor in het voor-
ziene project) en minimum 41.000 m2 
woningen. 

Eind jaren tachtig telde de EU 
12 lidstaten, vandaag is dat 28. Het 
was toen zeker niet duidelijk wie al 
de kantoren zou gebruiken en het 
was ook niet de bedoeling om ze 
allemaal meteen te bouwen. Maar 
ondertussen zijn ook de laatste kan-
toorcomplexen van de Leopolds-
ruimte (D4 en D5) langs de Trier-
straat door het Europees Parlement 
in gebruik genomen en zoeken ze 
bijkomende ruimte elders.

Ook al waren overheid en inves-
teerders (en allicht ook bepaalde 
groepen binnen het Europees Parle-
ment) het erover eens dat de oude 

brouwerij met aanpalend rangeer-
station de beste locatie was, juri-
disch gezien was er een probleem. 
Het project was in tegenspraak met 
het Gewestplan uit 1979, waar dit 
gebied was ingekleurd als gemengd 
woon- en bedrijfsgebied. Het ICC 
was duidelijk een complex van ver-
gaderzalen annex kantoorgebouw 
en kon dus in principe geen vergun-
ning krijgen.

In een poging dit te omzeilen, 
stelde de Brusselse Executieve dit 
deel van het Gewestplan in herzie-
ning ten voordele van een project van 
openbaar nut. De herziening gebeur-
de op verzoek van Jean-Louis Thys, de 
Staatssecretaris bevoegd voor Ruim-
telijke Ordening (hij was het ook die 
het initiatief voor de Studie RBE had 
genomen). De Executieve nam hier 
evenwel een loopje met haar eigen 
regels ; vermits de lidstaten van de EU 
zich ertoe hadden verbonden geen 
enkel initiatief te nemen voor een 
parlementair halfrond, kon het ICC 

alleen maar een privéproject zijn... en 
dus niet van openbaar nut. p

De Brusselse Executieve gaat in overtreding

,
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i Een hangende procedure bij de Raad van 

State opende de deuren naar rechtstreekse 

onderhandelingen met de investeerders ach-

ter het Europees Parlement. 
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Het bewonerscomité AQL betwistte 
het ‘openbaar nut’ van het privé-
project en kreeg in februari 1988 in 
kortgeding gelijk voor de Rechtbank 
van Eerste Aanleg. Een uitspraak ten 
gronde was hangende bij de Raad 
van State. Al snel bleek dit een uiterst 
belangrijk element in de bewoners-
strijd van de Leopoldwijk. AQL kon 
deze juridische overwinning immers 
als deuropener gebruiken om recht-
streekse onderhandelingen aan te 
vatten met de privé-investeerders 
en om uiteindelijk zelfs een con-
tract met hen af te sluiten : het latere 
Kader akkoord.

Hoewel het ICC door de uitspraak 
van de rechter niet meteen een ver-
gunning kon krijgen, was het over-
duidelijk dat de investeerders alles 
op alles zouden zetten om het pro-
ject toch te realiseren. Het was een 
te belangrijk project om zomaar te 
laten schieten. Daarom was het voor 
AQL geen optie om de zaak op zijn 
beloop te laten bij de rechtbank. 
Naast de hoge kostprijs van advo-

caten en de kleine kans op een gun-
stige afloop, speelde ook de vrees 
van een slopende procedureslag 
een rol. De onfortuinlijke juridische 
veldslag rond de uitbreiding van de 
Ministerraad (1984-1985) lag nog 
vers in het geheugen. Ook de Stevin-

saga [ zie 3.4.], waar het juridische ge-
touwtrek (1985-1992) tussen de Stad 
Brussel en de Regie der Gebouwen 
nog volop aan de gang was, wat zich 
vertaalde in de zichtbare verloede-
ring van het huizenblok, speelde in 
deze zeker mee.

Dan maar druk uitoefenen op de 
overheid – opdat ze voet bij stuk zou 
houden en haar eigen regels zou toe-
passen – vond AQL ook geen optie. 
Het recente verleden had aangetoond 
dat de overheid geen betrouwbare 
partner was. Eerst door de belangrij-
ke beslissingen over de Ministerraad 
en het Europees Parlement buiten de 
globale planning van de Studie RBE te 
houden en daarna door de belangrijk-
ste conclusies van Studie RBE meteen 
op de helling te zetten [ zie 3.1.]. Dat de 
overheid lang niet altijd het algemeen 
belang verdedigde, wist AQL maar al 
te goed. Denk maar aan Jean-Louis 
Thys die het Gewestplan eigenhandig 
in herziening had gesteld om het ICC 

 De reactie van de bewoners
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o Het wijkcomité had de ICC-mammoet 

klein gekregen. Een veroordeling in eerste 

aanleg en een dwangsom van 300.000 BEF per 

dag dat er verder gewerkt werd, zorgde ervoor 

dat de investeerders naar de onderhande-

lingstafel zijn gekomen. © AQL/Frank Pé
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een bouwvergunning te kunnen be-
zorgen, zogezegd voor openbaar nut. 
Met andere woorden : de Brusselse 
overheid koos duidelijk de kant van 
de investeerders, zo nodig met ille-
gale middelen.

Een andere reden waarom AQL 
liever niet op de overheid vertrouwde, 
was de ligging van de Leopoldsruimte 
en het ICC op de grens van drie ge-
meenten : Brussel, Elsene en Etter-
beek. Er moest al een goede samen-
werking zijn om een gecoördineerde 
aanpak mogelijk te maken. Het Ge-
westelijk niveau zou pas in 1990 echt 
vorm krijgen. De Brusselse Execu-
tieve kon als onderdeel van de nati-
onale overheid nog niet autonoom 
beslissen. Die nationale regering had 
duidelijk eerder internationale dan 
de lokale Brusselse belangen voor 
ogen. Zowel bij de aanslepende ontei-
geningen van de Stevinblokken als bij 
de onteigening van het woongebied 
Comines-Froissart, verdedigde de na-
tionale overheid stelselmatig Europa 
ten nadele van Brussel. 

Vanuit al deze overwegingen koos 
AQL niet voor de normale strategie 
van beleidsbeïnvloeding en overleg 
en ook niet om het project aan te 
vechten. De vereniging opteerde er-
voor om het project mee vorm te ge-
ven in rechtstreekse onderhandeling 
met de investeerders. p

,
 inhoud

t AQL startte gesprekken met de privé-

investeerders in de Leopoldsruimte om vol-

waardige partner te worden in het project en 

zaken af te dwingen die garanties zouden bie-

den op integratie van het project. © Archives 

d’Architecture Moderne
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Na de uitspraak van de Rechtbank 
van Eerste Aanleg en met de moge-
lijke bevestiging van deze uitspraak 
door de Raad van State als hefboom, 
maakte AQL dus de keuze om on-
derhandelingen te starten met de 
investeerders. Het comité verzette 
zich niet tegen de komst van een 
halfrond in de wijk, maar het wilde 
dat de buurt niettemin leefbaar zou 
blijven voor de bewoners.

Enkele jaren voordien had een 
comité van de Brusselse Noordwijk 
in een gelijkaardige situatie een ver-
gelijkbare strategie gevolgd. Met suc-
ces had het een kantooruitbreidings-
project in een woonzone kunnen 
tegenhouden door een juridische 
actie bij de Raad van State. In recht-
streekse onderhandelingen met de 
bouwpromotor had het comité toen 
bekomen dat deze in samenwerking 
met een huisvestingsmaatschappij 
een belangrijk project van sociale 
woningen moest realiseren. Zonder 
een rechtstreekse partner te zijn bij 
deze overeenkomst, heeft Bral dit 

initiatief toen ook op een actieve 
manier ondersteund.

De onderhandelingen van AQL 
met de investeerders hadden niet de 
bedoeling een soortgelijke eenma-
lige compensatie te verkrijgen, zoals 
de bouw van buurtinfrastructuur of 
van sociale woningen. AQL startte 
gesprekken om partner te worden in 
het beheer van het gehele project ; 
om de belangen van de bewoners in 
deze gewaarborgd te zien op korte 
maar evengoed op langere termijn. 
Zeg maar : een bijzonder ambitieus 
project.

AQL was zich, misschien meer 
nog dan de overheden, goed bewust 
van de gevolgen van de realisatie 
van de Leopoldsruimte op lange ter-
mijn. Op stedenbouwkundig vlak 
zou de wijk volledig hertekend wor-
den. Een golf van onteigeningen en 
afbraak zou volgen. De tot dan toe 
bijna afwezige kantoorfunctie zou 
de wijk gaan beheersen. Internatio-
nale ambtenaren en niet noodzake-
lijk inwoners van Brussel zouden de 

voornaamste gebruikers van de wijk 
worden.

Ook de economische activiteiten 
in de buurt zouden drastisch wijzi-
gen. De aanwezige kleinere bedrij-
ven zouden minder kansen hebben 
om uit te breiden. De aanwezige be-
drijven uit de kunst- en audiovisuele 
sector zouden allicht plaats moeten 
ruimen voor de toeleveringsbedrij-
ven voor de kantoren.

Om nog te zwijgen van het mo-
biliteitsprobleem : aan- en afrijden 
van de voertuigen van de parlemen-
tairen, administratief personeel, 
toeleveringsbedrijven, het beheer 
van aankomende en vertrekkende 
groepen bezoekers, en zo meer. Bo-
vendien zouden de bewoners twee 
decennia lang ( !) dag in dag uit ge-

confronteerd worden met giganti-
sche werven.

Het kwam er dus op aan om – 
liefst zo snel mogelijk – een behoor-
lijk managementplan op te maken en 
om een coördinatiecel aan te stellen 
om dit alles in goede banen te leiden. 
AQL wilde mee coördineren.

AQL vraagt management en langetermijnvisie
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u Integratie zou best op verschillende fron-

ten gebeuren. Maar de Europese instellingen 

bouwen hun eigen gemeenschapsvoorzienin-

gen, die nog steeds niet toegankelijk zijn voor 

Brusselaars. © Bral
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Meteen was een volledig nieuwe 
cultuur van stedenbouwkundige actie 
geboren. De meer klassieke strategie 
– beleidsmakers herinneren aan hun 
politieke plichten en verantwoorde-
lijkheden – had immers haar limieten 
bereikt. Enerzijds bleef er het sterke 
vermoeden dat de Brusselse overhe-
den de belangen van de Brusselaars 
niet noodzakelijk vooropstellen. An-
derzijds was gebleken dat de lokale 
overheden vaak zelf onmachtig waren. 
Zoals ze geen actieve rol hadden kun-
nen spelen rond de gebouwen voor 
het Europees Parlement, zo moesten 
ze zich ook afzijdig houden bij alle an-
dere belangrijke beslissingen over de 
Europese aanwezigheid in Brussel. p

,
 inhoud

u Bewoners en handelaars hebben jarenlang 

de werf van de Leopoldsruimte ondergaan. 

Het beperken van de werfhinder was dan ook 

een van de belangrijke strijdpunten. Hier zie je 

de sporen van het Leopoldstation voor ze over-

welfd werden. © AQL (E. Bernard)
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Op 30 juni 1988, na drie maanden on-
derhandelen, ondertekenden de inves-
teerders (en hun aannemers) en AQL 
het Kaderakkoord. Met die onderte-
kening deed AQL ook formeel afstand 
van de hangende zaak bij de Raad van 
State, zodat de vergunning voor het ICC 
toch kon afgeleverd worden.

AQL ging bij de onderhandelingen 
over het Kaderakkoord uit van vol-
gende principes :

33 elke overeenkomst moet contrac-
tueel vastgelegd worden ;

33 op die manier kunnen bewoners 
contractuele en wettelijke garanties 
opbouwen als voorbereiding van 
elke volgende participatieve stap ;

33 die wettelijke garanties zullen op 
hun beurt verspreid worden als 
voorbeeld voor anderen en als ju-
risprudentie.

Maar ook :

33 de materiële en financiële belan-
gen van de inwoners en kmo’s pri-
meren op bredere visies en stand-
punten ;

33 de identiteit van de wijk moet ver-
sterkt worden ; de wijk moet een 
‘winnersmentaliteit’ krijgen.

Het Kaderakkoord was negen blad-
zijden lang en in het Frans opgesteld. 
De officiële omschrijving is Protocol 
d’Accord-Cadre. Juridisch gezien heb-
ben beide omschrijvingen hun belang. 
Het gaat om een ‘protocol’, in de zin 
dat het alle juridische stukken ver-
meldt die van belang waren om het 
project in onderlinge samenwerking 
tot een goed einde te brengen ; bijvoor-
beeld het contract tussen de nationale 
overheid en de investeerders dat de 
wederzijdse verplichtingen tussen die 
beide partners bepaalde. Het gaat ook 
om een ‘kaderakkoord’, in de zin dat 
het de voorwaarden schetst voor de 
latere – meer gedetailleerde – finan-
ciële of juridische overeenkomsten 
voor de verdere ontwikkeling van de 
wijk, in ieders belang.

Het Kaderakkoord bevatte volgende 
elementen :

1. het oprichten van een ‘beheers
orgaan’ dat het project op korte 
en middellange termijn kon be
heren : in eerste instantie de wer
ven, maar ook de rechtstreekse 
gevolgen voor de wijk (de vorm 
en partners moesten nog bepaald 
worden) ;

2. het toevertrouwen, aan dat be
heersorgaan, van de opdracht voor 
het ontwerp, de realisatie en het 
beheer van de vernieuwing van de 
woonblokken palend aan de Leo
poldsruimte ;

3. niet het onteigenen maar het be
geleiden naar nieuwe huisvesting 
van de inwoners en ondernemin
gen (zowel eigenaars als huurders) 
die de Leopoldwijk door de uitvoe
ring van het project zouden moe
ten verlaten ;

4. het daadwerkelijk beheren van de 
overlast van de enorme werf van 
het ICC. Een werf die slechts be
reikbaar was via drukke tot zeer 
drukke verkeersknooppunten (het 
Luxemburgplein en de Belliard

straat) of via vier kleine straten 
(de Ardenne, de Stoomslepers, de 
Godecharle en de Wiertzstraat), 
die niet alleen dicht bewoond 
maar ook de werkplaats waren 
van menig kleine zelfstandige. 
Aanzienlijke verkeerproblemen 
lagen in het verschiet – zeker voor 
de bewoners van de Leopoldwijk ;

5. het promoten van lokale tewerk
stelling ;

6. het promoten en ondersteunen 
van de talrijke kunstenaars wo
nend in de buurt ; 

7. het voorbereiden van de onder
tekening van een beheersover
eenkomst van goed nabuurschap 
tussen de inwoners en de ‘toe
komstige wijkbewoners’, het Euro
pees Parlement.

Het akkoord omvatte nog geen spe-
cifieke maatregelen voor de inrich-
ting en organisatie van het terrein 
zelf, eenvoudigweg omdat het project 
Leopolds ruimte nog niet concreet 
was. De onderhandelingen over de 

De inhoud en de juridische constructie van het akkoord
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noden van het EU-Parlement waren 
nog aan de gang. Verdere technische 
studies hebben het project overigens 
nog gewijzigd. En de precieze inplan-
ting van de verschillende gebouwen 
werd ook pas later vastgelegd.

Het Kaderakkoord legde wel de 
belangrijkste doelstellingen vast en 
voorzag middelen (juridisch, finan-
cieel, operationeel,…) die in functie 
van de realiteit en de evolutie van het 
project zouden verfijnd worden.

Het protocol betekende dat alle ge-
relateerde en voorafgaande overeen-
komsten waarbij AQL of de investeer-
ders betrokken waren, geïntegreerd 
werden in de rechtssfeer van het ak-
koord. Voor AQL was dit belangrijk 
omdat men daardoor informatie kreeg 
over de ruimere juridische achtergrond 
van het project en de manier waarop de 
verschillende overheden er (klaarblij-
kelijk) bij betrokken waren. Een aantal 
van die punten zou ongetwijfeld in een 
later stadium bij de concretere uitwer-
king van de deelovereenkomsten op-
nieuw aan bod komen. p

,
 inhoud

t De ‘kleine’ verhalen achter de grote investeringspolitiek ten tijde van de bouw van het Euro-

pees Parlement haalden nu en dan de lokale nieuwspagina’s. Die verhalen waren echter niet de 

grootste zorg van de Brusselse politici. De gastvrijheid voor de EU-instellingen ging meestal ten 

koste van de lokale bevolking. © De Morgen 1994
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Ondanks haar wantrouwen, ver-
wachtte AQL van de overheid dat ook 
zij haar verantwoordelijkheid zou ne-
men tijdens de verschillende fasen 
van het project. Zowel bij de ontwik-
keling ervan, bij het toezicht op de 
externe effecten, als wat betreft de 
gevolgen voor het dagelijks leven in 
de wijk. Ook nadat het Europees Par-
lement de gebouwen in gebruik zou 
nemen.

Tijdens het kortgeding in 1988 
was in het dossier al een conventie 
tussen de Belgische Staat en de in-
vesteerders aan het licht gekomen in 
verband met de bouw van het ICC. 
Dat bewees dat de overheid hele-
maal niet zo neutraal was als ze be-
weerde. 

Zowel de investeerders als AQL 
vonden het belangrijk om een over-
heidsinstelling formeel bij het hele 
Kaderakkoord te betrekken. Liefst 
een overheidsinstelling die actief was 
op het terrein. De GOMB leek daar-
voor aangewezen. De Brusselse Exe-
cutieve had net nieuwe bevoegdhe-

den inzake stadsvernieuwing aan de 
GOMB toegewezen (1988) en die had 
ambitieuze plannen voor een globale 
en geïntegreerde aanpak. De GOMB 
zou niet alleen instaan voor de tech-
nische begeleiding van stadsvernieu-
wingsdossiers over het hele gewest, 
maar zou ook een actieve rol spelen 
als sociale coördinator. Omwille van 
die dubbele opdracht was het dus 
een ideale partner binnen het Kade-
rakkoord. Eind maart 1989 onderte-
kenden AQL, de investeerders en de 
GOMB een bijvoegsel bij het akkoord : 
de GOMB zou de basisdossiers opstel-
len voor de renovatie van drie aan-
palende huizenblokken. Bovendien 
zou de GOMB al meteen een huisves-
tingsproject starten op braakliggende 
terreinen op de hoek van de Waver-
sesteenweg en de Maalbeeklaan : het 
project Linden [zie kaart p. 71] p

Onderhandelen met investeerders en overheid
u Tot vandaag horen 

de studiedagen en col-

loquia van Éditions et 

Séminaires bij de inte-

ressantste publieke net-

werkmomenten voor de 

vastgoedsector en de 

politiek. Geen colloqui-

um zonder een enthou-

siaste excellentie van de 

Brusselse regering.   

© Éditions et Séminaires
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De uitwerking van het Kader-
akkoord werd al snel zwaar op de 
proef gesteld. In 1989 trof een gas-
ontploffing verscheidene woningen 
in de Vautierstraat. Twee kinderen 
kwamen daarbij om het leven. De 
oorzaak lag bij een werf naast de 
Leopoldsruimte, maar buiten het 
Kaderakkoord wat specifieke veilig-
heidsmaatregelen op  legde aan aan-
nemers. Dit drama heeft de partners 
van het Kaderakkoord enerzijds ge-
motiveerd om het werk verder te 
zetten, maar tegelijk heeft het hen 
ook voorzichtiger gemaakt. De lang 
aanslepende ontrafeling van de 
burgerlijke en strafrechterlijke ver-
antwoordelijkheden van het onge-
val heeft de operationalisering van 
het Kaderakkoord on tegenzeggelijk 
ge hypothekeerd.

De risico’s voor de investeerders 
waren plots veel reëler geworden. Bij 
het comité speelde vanaf nu niet al-
leen het grote verlies mee, maar ook 
de bitterheid over de trage admini-
stratieve afhandeling van het onge-

val en de schadevergoedingen. Er was 
voortaan ook een sterke vraag naar 
grotere veiligheidsgaranties.

Beide partijen beslisten wel 
snel om alvast een secretaris aan 
te werven in afwachting van de 

oprichting van het beheersorgaan, 
zoals dat in het Kaderakkoord was 
voorzien. p

Operationalisering verloopt moeizaam

t AQL had een belangrijke inbreng bij de opstelling van het masterplan voor de volledige 

 Leopoldsruimte. Samen met experts en academici werden de eerste schetsen van de promotor 

professioneel herwerkt. Een en ander werd voor de zuidkant van de Esplanade door de ge-

meente Elsene vastgelegd in stedenbouwkundige en architecturale voorschriften. 

,
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33 Bewoners van de Godecharle- en 
de Wiertzstraat die vanwege van 
de werken moesten vertrekken en 
zelf geen alternatief hadden ge-
vonden, werden geherhuisvest. In-
vesteerders zorgden voor de bege-
leiding van in totaal 137 personen 
(eigenaars en huurders, zowel be-
woners als ondernemingen).

33 Vier jaar lang werden tweeweke-
lijks werfvergaderingen georgani-
seerd om de werfoverlast in de wijk 
te beheren en zoveel mogelijk te 
voorkomen. Via de secretaris van 
het Kaderakkoord konden de be-
woners daar hun input geven.

33 AQL had een belangrijke inbreng bij 
de opstelling van het masterplan 
voor de volledige Leopoldsruimte. 
In samenwerking met experts, de 
stedenbouwkundigen prof. Epstein 
en Tsiomis, werden de eerste schet-
sen van de promotor herwerkt. Voor 
de zuidkant van de esplanade werd 
dit door de gemeente Elsene vast-
gelegd in stedenbouwkundige en 
architecturale voorschriften.

33 45 middenklassewoningen in het 
huizenblok tussen de Jennerstraat, 
de Waversesteenweg en de Maal-
beeklaan, werden gerealiseerd in 
samenwerking met de GOMB (pro-
ject Linden).

33 Er werden krachtlijnen uitgetekend 
voor de renovatie en de herwaarde-

ring van zeven huizenblokken rond 
het Parlement en de esplanade. De 
uitgangspunten waren : het behoud 
van de gemengde functies (handel 
op het gelijkvloers), van het patri-
monium en van de binnengebieden, 
de steun aan de bestaande onderne-
mingen en de vlotte toegang tot het 

Leopoldpark. Voor het huizenblok 
Vautier-Wiertz heeft dit zelfs geleid 
tot de opmaak van een Basisdossier 
van Bijzonder Bestemmingsplan 
(BBP). Verder dan de goedkeuring 
van dit Basisdossier is de gemeente 
Elsene evenwel niet gegaan.

33 Er werden een aantal anti-specula-
tieve maatregelen genomen. Oor-
spronkelijk was het de bedoeling om 
een heuse renovatiemaatschappij op 
te richten (met de GOMB als kataly-
sator), die alle beschikbare gronden 
en panden zou kopen en als gereno-
veerde woningen voor de midden-
klasse weer op de markt zou bren-
gen. Zover kwam het evenwel niet.
Naast het project Linden, ont-
wikkeld in samenwerking met de 

De belangrijkste resultaten van 1988 tot 1998

o In samenwerking met de GOMB hebben de 

investeerders het project Linden gerealiseerd. 

Volgens het kaderakkoord zouden er 41.000 m² 

betaalbare woningen komen. Zeven jaar nadat 

het EU-Parlement in gebruik was genomen was 

er 4.500 m² klaar. © AQL (Lagasse)
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GOMB, bouwde SEL via dochterbe-
drijven andere woonprojecten zo-
als Forte dei Marmi (tussen de Wa-
versesteenweg en de Scepterstraat 
en Forte dei Marmisquare), die ze 
als luxewoningen voor een Euro-
pees publiek op de markt brachten 
[zie kaart p. 71].  
Bovendien konden de paters van 
het Heilig Sacrament overtuigd wor-
den om hun enorme binnentuin, 
achter de gelijknamige kerk, uit de 
speculatiecarrousel te houden. De 
tuin wordt in de zomer nog altijd 
als camping gebruikt. Ook het voor-
malige ziekenhuiscomplex l’Œuvre 
du Calvaire bleef van speculatie ge-
spaard en werd overgenomen door 
de school Marie Haps.  
Al deze niet speculatieve projecten 
hebben zeker een afkoelingseffect 
gehad op de immobiliënmarkt.

33 Vooral op het vlak van werfbeheer 
is in dit dossier baanbrekend werk 
verricht. Als een onmiddellijk ge-
volg van de gasontploffing, heeft 
Tractebel (aandeelhouder van de 

SEL) een kadaster van de onder-
grondse nutsleidingen opgesteld. 
Dit heeft bijgedragen tot een betere 
coördinatie van de interventies van 
de verschillende concessiehouders 
en is later zelfs vertaald in een 
ordonnantie voor de coördinatie 
van werken op de openbare weg. 
De noodzaak aan werfcoördinatie 
werd nog ernstiger genomen toen 
het Europees Parlement in 1993 
een eerste plenaire werkzitting in 
zijn halfrond hield en dat terwijl de 
bouwwerven van de D3 nog volop 
aan de gang waren. Het Parlement 
mocht absoluut niet zonder elek-
triciteit vallen (wat voor de bewo-
ners en de bedrijven in de buurt 

overigens wel meermaals het geval 
was ; kwestie van prioriteiten).

33 Onrechtstreeks had het Kaderak-
koord ook een invloed op de be-
slissing voor de parking onder de 
gebouwen van het Europees Par-
lement. Bij de bouwvergunning 
van het ICC (1987) had Brussel 
nog geen milieuwetgeving, die is 
pas in 1992 tot stand gekomen. De 
milieuvergunning voor de parking 
voor 2.300 voertuigen werd pas 
aangevraagd in 1994 bij de inge-
bruikname van de gebouwen. Het 
Europees Parlement eiste al de ge-
bouwde parkeerplaatsen te kun-
nen gebruiken, terwijl de Brus-
selse regering het autoverkeer in 

de wijk juist wilde beperken. Dit 
leverde moeilijke discussies op 
– niet alleen op politiek niveau, 
maar ook en alweer in de recht-
bank. Als partner in het Kaderak-
koord was ook AQL rechtstreeks 
bij die discussies betrokken.  
De gewestelijke overheid – meer 
bepaald Leefmilieu Brussel – heeft 
met de vergunning van 1997 het 
Europees Parlement verplicht een 
mobiliteitsplan op te stellen, terwijl 
de algemene verplichting voor be-
drijfsvervoersplannen pas dateert 
van zeven jaar later. Uiteindelijk is 
ook hier vernieuwend gewerkt : voor 
de eerste keer werd een gefaseerde 
vergunning afgeleverd. De volledige 
uitbating van de parking gebeurde 
in fasen en ze werd ook afhankelijk 
van bepaalde voorwaarden, zoals 
het opstellen van een bedrijfsver-
voerplan avant la lettre maar ook het 
installeren van een Observatorium 
voor Luchtvervuiling. Daarin zetel-
den alle betrokkenen, inclusief be-
wonersorganisaties. p
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De keuze voor het Kaderakkoord in 
plaats van de klassieke beleidsbeïn-
vloeding, was uiteraard een enorm 
avontuur. Precies omdat de invulling 
en cours de route moest gebeuren, zou 
het een grote inspanning vergen om 
voortdurend waakzaam te blijven 
voor ongewenste koerswijzigingen. 
Het Kaderakkoord is immers zoals 
elk ander contract : na de onderte-
kening moet het ook in de praktijk 
worden omgezet. Bij elke belangrijke 
stap die daarna genomen werd, was 
het Kader akkoord de referentie.

Niet alles wat volgde op het ak-
koord, is natuurlijk een rechtstreeks 
gevolg ervan. Het Kaderakkoord 
gaf wel de mogelijkheid om telkens 
opnieuw te refereren aan de am-

De kritiek op het Kaderakkoord

u De hoofdingang van het Leopoldstation 

verhuisde van het Luxemburgplein naar de 

Esplanade. Toch is dit niet echt een bruisende 

publieke ruimte. Via de organisatie van allerlei 

evenementen zou daar nu stilaan verandering 

in moeten komen.
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Een consequente naleving van het 
Kaderakkoord veronderstelt een 
langdurige opvolging van de afspra-
ken, over verscheidene beleidsperio-
den heen. Elke administratieve han-
deling moet geanalyseerd worden. 
Niet alleen om er (eventueel) tegen 
in te gaan, maar ook om ze te inte-
greren in de structuur van verwor-
venheden. Die verworvenheden zijn 
dan de basis om de ontwikkeling van 
de wijk verder te kunnen beheren. 
Dit betekent een engagement dat de 
normale inzet van een bewonersco-
mité van vrijwilligers overstijgt. Het 
vraagt tijd, dossierkennis en ook een 
financiële investering om juridische 
specialisten te kunnen inhuren. Het 
gebrek daaraan maakte dat niet alle 
aspecten in dezelfde mate werden 

opgevolgd. Het was ook daarom dat 
Coördinatie Europa later in het Co-
mité de Suivi een ‘Coördinator van 
de contractuele verplichtingen’ eiste 
[ zie 3.1.].

Het Kaderakkoord zou over een 
periode van 10 jaar lopen en kon 
verlengd worden. AQL is gestart met 

onderhandelingen om het akkoord te 
actualiseren en te verlengen, maar 
die besprekingen konden niet tot een 
goed einde gebracht worden. SEL had 
ondertussen immers de bouwaan-
vraag voor D4 en D5 ingediend en 
daarbij geen rekening gehouden met 
de eerder afgesproken stedenbouw-

Uiteindelijk dooft ook het Kaderakkoord uit 

bitieuze doelstellingen van het ge-
coördineerd beheer met de diverse 
rechtstreeks betrokken partijen : de 
bewoners, de kmo’s en de professio-
nals uit de wijk. Door een permanen-
te waakzaamheid en drukuitoefe-
ning vanwege AQL zijn de negatieve 
neveneffecten ook voortdurend mee 
in rekening gebracht. In eerste in-
stantie door de investeerders, later 
ook door overheidsinstanties zoals 
Leefmilieu Brussel.

Nochtans lag de keuze voor deze 
strategie zeker niet voor de hand. 
Voor sommige organisaties uit het 
Brusselse middenveld was het een 
synoniem van heulen met de vijand, 
‘de promotoren’. Voor anderen was 
het niet meer dan de uitsluiting van 
de gesprekspartner bij uitstek voor 
bewoners, met name de beleidsma-
kers. Hoewel het beleid betrokken 
bleef, stelden de bewoners hun hoop 
niet uitsluitend daarop, maar hebben 
ze noodgedwongen ook ingezet op de 
privépartners. p

u AQL was er zich van bewust dat de inplan-

ting van het Europees Parlement voor een 

metamorfose van de buurt zou zorgen. Niet 

alleen stedenbouwkundig maar ook socio-

economisch. © AQL (E. Bernard)
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kundige principes van de professoren 
Epstein en Tsiomis. Voor AQL was dit 
een breekpunt. SEL wilde hier echter 
niet meer op terugkomen, waardoor 
het Kaderakkoord uiteindelijk niet 
verlengd werd. 

Uiteraard was dit bijzonder 
 jammer. Vanuit bewonersstandpunt 
was de maximale potentie van het 
Kaderakkoord nog lang niet bereikt. 
Hierdoor konden een aantal ontwik-
kelingen in de wijk niet meer in de 
gewenste richting gestuurd worden 
en – allicht nog belangrijker – een 
deel van de bereikte resultaten kon 
niet bestendigd worden, laat staan 
uitgebreid naar andere (gelijkaardige) 
situaties in Brussel. 

Voor een nieuw Kaderakkoord is 
de wil ondertussen niet meer aan-
wezig bij de privépartners. Ook het 
afdwingen van een nieuwe raam-
overeenkomst is geen optie : de 
hefboom waarmee de bewoners de 
investeerders destijds rond de on-
derhandelingstafel kregen, is ver-
dwenen. 

Lang niet alle streefdoelen die in 
het Kaderakkoord waren geformu-
leerd, werden dus bereikt. De afzon-
derlijke juridische entiteit die het 
globale akkoord moest beheren, is er 
nooit gekomen. Oorspronkelijk was 
het ook de bedoeling dat het Brus-
sels Woningfonds een deel van het 
huisvestingsprogramma voor zijn re-
kening zou nemen. Ook dat is nooit 
gebeurd.

Daarenboven bleek al snel dat 
de GOMB haar grote stadsvernieu-
wingsambities niet kon waarmaken. 
In plaats van een stedenbouwkundig 
innoverende aanpak toe te passen, 
werd haar rol – onder politieke druk 
– beperkt tot onderhandelaar tus-
sen overheid en privésector. Van de 
voorgestelde sociale begeleiding van 
bewoners kwam al helemaal niets in 
huis. De meeste van de GOMB-reno-
vatieprojecten in de Europawijk ge-
beurden naast het Kaderakkoord en 
zonder enig overleg met de bewoners. 
Oorspronkelijk hadden deze voor 
ogen dat de GOMB in dienst zou staan 

van het akkoord ; het omgekeerde was 
echter waar. De betrokkenheid van 
de GOMB kwam daardoor even op de 
helling te staan, maar op aandringen 
van de investeerders bleef het een 
slapende partner, onder meer om 
het renovatieproject Jenner- Waver-
Maalbeek (Linden en Linden II) af te 
ronden.

De omvang van het project Le-
opoldsruimte deed het ergste vre-
zen, zeker als we kijken naar andere 
grootschalige ingrepen zoals die in de 
Noord- en Zuidwijk. Ondanks de te-
kortkomingen bij de uitvoering, heb-

ben de principes en de verworven-
heden van het Kaderakkoord er wel 
telkens opnieuw voor gezorgd dat de 
wijk niet getroffen werd door specu-
latief immobilisme. Een niet onbe-
langrijke verwezenlijking. p

i Het Luxemburgplein is place m’as-tu-vu ge-

worden voor de jongere Eurocraten. Dit stede-

lijk decor spreekt hen duidelijk meer aan dan 

de kale Esplanade. Maar Brusselaars zie je hier 

niet vaak. Het is exemplarisch voor het feit dat 

we (nog) niet kunnen spreken van een integra-

tie in het Brussel van buiten de EU-wijk.
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Vanaf eind jaren zeventig heeft Bral de ontwikkelingen in de EU-wijk met aandacht gevolgd. Onze organisatie 

bouwde gaandeweg een rijk archief op over dit dossier. Dat archief en onze ervaring waren de voornaamste 

bronnen voor deze publicatie. 

We wilden in de eerste plaats een beeld geven van de middelen en strategieën die de comités en middenveld-

organisaties in de EU-wijk hebben ingezet om betrokken te worden bij de toekomst van hun wijk. Die rijkdom 

van wat er geprobeerd en verwezenlijkt is mag niet verloren gaan. Het kan dienen als inspiratiebron voor 

bewonerscomités, zowel binnen de context van de EU-wijk als voor anderen.

Deze publicatie had echter niet als bedoeling de verschillende vormen van participatie met elkaar te 

vergelijken en daaruit conclusies te trekken over welke de betere of efficiëntere strategie is. Een echte vergelij-

kende analyse vergt een andere opzet en veronderstelt een afstandelijke en neutrale positie. Die positie wenst 

BRAL niet in te nemen. 

Deze publicatie is een stuk stadsgeschiedenis, over het ontstaan van de Europese wijk in Brussel, over de 

bewonersstrijd en de verschillende machtsverhoudingen. Het is een verhaal dat volgens ons te weinig gekend is.

Evalueren en reflecteren is nodig om bij te leren en je strijd te versterken. In de verschillende hoofdstukken 

van dit werkstuk kwamen zowel de zwakke als sterke punten van de verschillende bewonersstrategieën aan 

bod. In deze conclusietekst zetten we die ook op een rij. 
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Natuurlijk kan alles altijd beter, 
maar de verhalen in deze publicatie 
bewijzen wel dat bewoners en hun 
organisaties in de EU-wijk de zaken 
professioneel aanpakken. Ze gebrui-
ken een grote waaier aan methodes 
om hun belangen op de agenda te 
krijgen en om beslissingen te be-
invloeden. De inzet en het engage-
ment is altijd hoog, ook al gaat het 
in hoofdzaak om vrijwilligers. 

Maar hebben de belangen en 
standpunten van de bewoners en 
gebruikers van de wijk (zoals werk-
nemers, ondernemers, pendelaars, 
enz.) bepaalde beslissingen effectief 
kunnen beïnvloeden ? Werden die be-
woners en gebruikers als volwaardige 
stakeholders erkend, en werden ze op 
dezelfde hoogte gezet als de immobi-
liëngroepen (eigenaars en projectont-
wikkelaars), de EU-instellingen en de 
verschillende politieke niveaus ? De 
antwoorden op die vragen variëren 
van dossier tot dossier. 

Er zijn cases waar bewoners be-
slissingen duidelijk beïnvloed heb-

ben : een campagne zoals Sens Uni-
que, met een uitstekend dossier, 
had als resultaat dat de Regie der 
Gebouwen haar openbare verkoop 
heeft moeten intrekken. Een grote 
mobilisatie zoals bij de dreigende af-
braak van het Leopoldstation heeft 
die beslissing kunnen beletten. En 
bepaalde bouwprojecten werden bij-
gestuurd op basis van reacties tijdens 
overlegcommissies. 

Concrete resultaten op langere ter-
mijn laten doorwerken is moeilijker. 
Bij de acties en de mobilisatie rond het 
Stevinproject behaalden de bewoners 
grandioze resultaten : de langdurige 
zelforganisatie, het tijdelijk beheer 
van het huizenblok, de uitwerking 

van het financieel plan, het door alle 
bewoners ondertekende charter over 
hun her huisvestingsvoorwaarden, de 
lang durige betrokkenheid van alle 
bewoners,... Het hadden precedenten 
kunnen zijn voor latere gelijkaardige 
acties. Maar omdat de druk op de poli-
tiek niet groot genoeg bleek en uitein-
delijk de beloofde woonzekerheid er 
niet kwam, zijn die tussentijdse suc-
cessen in het niets verdwenen.

Op verschillende momenten wer-
den bewoners en verenigingen zeker 
erkend als volwaardige stakeholder, 
maar achteraf bekeken ligt het zwak-
ke punt vooral bij het consolideren 
van de behaalde resultaten. Zelfs met 
een efficiënte strategie en zeer goed 

Had het beter gekund ? 

“Achteraf bekeken ligt het zwakke punt vooral 

bij het consolideren van de behaalde resultaten.”

,
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Grote dossierkennis opbouwen

Met goede dossierkennis versterk 
je je onderhandelingspositie. Zo-
wel feitelijke als juridische ken-
nis kun je strategisch inzetten. 
Maar het vraagt tijd en inzet. De 
complexiteit en het gebrek aan 
transparantie bij de verschillende 
actoren betekenen dat je de infor-
matie moet gaan zoeken en vaak 
ook ontcijferen. Kennis delen en 
doorgeven zorgt ervoor dat men-
sen betrokken blijven en maakt 
groepen minder afhankelijk van 
enkele individuen, want comités 
bestaan louter uit vrijwilligers. 
Hun inzet is niet constant, conti-
nuïteit is niet altijd verzekerd. Bo-
vendien bezitten buurtbewoners 
veel lokale expertise en gegevens 
die voor professionelen moeilijker 
te verzamelen zijn.
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overleg, werk je immers binnen een 
bepaalde beslissingsstructuur. En de 
beleidsvoorbereiding en het beslis-
singsproces is in Brussel bij belangrij-
ke dossiers zeer complex en ondoor-
zichtig, zelfs voor professionelen. 
Hierdoor is het moeilijk om blijvend 
invloed uit te oefenen. 

Dikwijls beperkt de overheid haar 
rol tot het informeren over bestaande 
plannen. Het overleg met bewoners in-
zake ruimtelijke ordening is te weinig 
georganiseerd, zoals dat bijvoorbeeld 
wel het geval is bij sociaal overleg 
tussen werkgevers en werknemers /
vakbonden. Dit overleg start met dui-
delijke afspraken en elke partij heeft 
bepaalde verworvenheden. Bij overleg 
met bewoners ligt dat dus anders. Af-
gezien van de zeer gelimiteerde, maar 
wettelijk verplichte, procedure van 
openbaar onderzoek hebben bewo-
ners geen algemeen erkende en wet-
telijk beschermde rechten. p

Een logische voorwaarde om invloed 
te kunnen uitoefenen op beslissingen 
is dat je weet wie er wanneer over 
wat zal beslissen. Helaas is dat een 
groot knelpunt. Het is bijna nooit dui-
delijk wie de verantwoordelijke aan-
spreekpunten zijn, zowel bij de Euro-
pese instellingen als bij de Brusselse 
overheidsinstellingen.

De Europese Unie is een rela-
tief jonge instelling, met logge be-
slissingsstructuren, die tot vandaag 
haar gebouwenpark uitbreidt. Ze 

mist voor dit aspect een duidelijke 
toekomst visie, zowel op korte ter-
mijn, en  zeker op middellange en 
lange termijn. De verschillende in-
stellingen van de Europese Unie (Par-
lement, Commissie, Raad, Comité 
der Regio’s) hebben bovendien geen 
 gemeenschappelijke strategie en 
plegen onvoldoende overleg. Een en 

ander maakt van hen natuurlijk erg 
moeilijke onderhandelings partners.

Ook de Brusselse bevoegdheids-
verdeling maakt een goed beleid en 

Wie beslist wanneer ?

“Het behoort tot de politieke cultuur  

om te marchanderen, zich niet te bemoeien  

met de politiek van een partner  

of het beleid van een ander te blokkeren.”
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Goede analyses maken  
en delen 

Het is belangrijk om een actie 
of een overlegproces degelijk te 
analyseren, net zoals de bereikte 
resultaten. Zo bouw je aan een 
langetermijnstrategie en kun je 
vooruitgang boeken. Die analyses 
moeten ook overdraagbaar zijn, 
anderen moeten ze kunnen ge-
bruiken. Want bewoners, comités, 
activisten en verenigingen begin-
nen vaak van nul af aan, terwijl 
er vaak al heel wat gebeurd is. Het 
kan efficiënter als je steunt en ver-
der bouwt op de ervaringen en ver-
worvenheden van anderen. Niet 
alleen feitenkennis moet overge-
dragen worden, maar dus ook de 
analyse en strategie keuzes.
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dus waardevolle bewonersinbreng 
zeer moeilijk tot onmogelijk. De ver-
schillende beleidsniveaus zijn ge-
vormd door verschillende coalities, 
die vaak op verschillende tijdstippen 
nog eens wisselen van samenstelling. 

De interne beleidsdiscussies gaan 
soms meer over de afbakening van 
bevoegdheden en terreinen dan wel 
over het te voeren beleid. Die versnip-
pering en politieke concurrentie ma-
ken een gemeenschappelijk project 
haast onmogelijk. Het behoort tot 
de politieke cultuur om te marchan-
deren, zich niet te bemoeien met de 
politiek van een partner of het beleid 
van een ander te blokkeren.

De EU-wijk is de wijk bij uitstek 
waar alle niveaus samenkomen. De 
wijk ligt op de grens van drie ge-
meenten. Bij geen enkele van die ge-
meenten staat de EU-wijk centraal 
in het beleid. En ook het gewest (ver-

gunningsbeleid en algemene ruimte-
lijke ordening) zowel als de federale 
én Europese overheid zijn betrokken 
partijen (internationale verdragen). 
En bij die hoop verantwoordelijken 
en bevoegde instellingen, moet je 
ook nog eens de vervoersmaatschap-
pijen MIVB en NMBS, de GOMB en de 
verschillende gewestelijke admini-
straties rekenen. In dit complex in-
stitutioneel landschap ontbreekt de 

noodzakelijke regierol. En niemand 
heeft voldoende gezag om een sa-
menwerking te kunnen afdwingen. 

De vrees voor een delokalisatie 
en groot economisch verlies leidt tot 
een tolerante houding ten opzichte 

van de Europese aanwezigheid. Maar 
hoewel het Brussels Gewest verklaart 
groot belang te hechten aan de Euro-
pese aanwezigheid, is er geen minis-
ter met een specifieke bevoegdheid 
ter zake. Eén aanspreekpunt voor de 
instellingen is er niet, maar dus ook 
niet voor de bewoners.

De interne verdeeldheid van de 
overheid en het gebrek aan transpa-
rante besluitvoering versterkt daar-

“ In dit complex institutioneel landschap ontbreekt  

de noodzakelijke regierol.

”

,
 inhoud

Altijd aanwezig zijn

Probeer zoveel mogelijk actief en 
aanwezig te zijn op alle mogelij-
ke overlegmomenten. Zo toon je 
je betrokkenheid bij de wijk. Dit 
geldt zowel voor de grote formele 
overlegstructuren, maar ook voor 
de talrijke overlegcommissies van 
kleinere projecten. Ook al worden 
de beslissingen niet altijd echt ge-
nomen rond de tafels waar ook 
bewoners, hun comités en de fede-
raties uitgenodigd zijn, toch is die 
aanwezigheidspolitiek een bron 
van informatie en een manier om 
de betrokkenen te leren kennen. 
Bewoners zijn vaak de trouwste en 
actiefste deelnemers aan het geor-
ganiseerd overleg. Overheidsinstel-
lingen laten het vaker afweten of 
komen onvoorbereid naar vergade-
ringen. 
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enboven de positie van de privésector. 
Hun bouwprojecten zien we meestal 
wel degelijk gerealiseerd, ook al zeg-
gen zij gefrustreerd te zijn door het ge-
brek aan rechtszekerheid. Bijvoorbeeld 
in het geval van de Leopoldsruimte, 
waar één groep gedurende meer dan 
twee decennia de ontwikkeling van die 
buurt in handen had. Dat betekent dat 
de private actoren meer dan vier legis-
laturen hun onderhandelingspositie 
wisten te handhaven in een sterk wis-
selend politiek landschap.

In deze context zijn het vandaag 
zeker niet de bewoners en hun comi-
tés die de sleutel in handen hebben 
om tot een kwaliteitsvolle bewoners-

participatie te komen. Niettemin zijn 
ze door hun jarenlange inzet en erva-
ring van de Europese wijk veeleisend 
geworden. Zij zijn niet meer bereid 
om zonder garanties aan een overleg 
deel te nemen. Ze hebben al vele be-
loften gehoord en al met veel energie 
en goede moed aan overlegsituaties 
begonnen. Het resultaat was echter 
niet in verhouding tot de geleverde 
inspanningen.

Ook is het te vaak gebeurd dat 
de overheid gaandeweg de wettelijke 
voorschriften aanpaste om bepaalde 
projecten te kunnen realiseren. Voor 
bewoners en organisaties werd de in-
zet dan niet meer alleen het project 

zelf, maar ook de beslissingsprocedure 
en de (juridische) implicaties ervan op 
de planning van de rest van de wijk.

Het is dus altijd belangrijk te we-
ten waarover een overleg zal gaan, 
wat voor welke partij de breekpunten 
zijn, wie wanneer welke beslissingen 
neemt, wie beslissingen uitvoert en 
wie daar moet op toekijken. Het mag 
een streng eisenpakket lijken, maar 
eigenlijk zijn die ‘eisen’ niet meer dan 
enkele basisvoorwaarden voor een 
goed bestuur. p

“ De bewoners zijn niet meer bereid om zonder garanties  

aan een overleg deel te nemen.

”
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Zichtbaar zijn en communiceren 

Naast interne informatiedoorstro-
ming is het ook belangrijk om te 
werken aan een brede en algeme-
nere communicatie, om bij een 
groter publiek solidariteit op te 
bouwen. Het vraagt speciale aan-
dacht om een genuanceerde en 
begrijpbare boodschap goed over 
te brengen naar een grote groep en 
de verschillende beleidsactoren. 
De macht van het getal speelt en 
een grotere groep kan meer druk 
uitoefenen. Nieuwe sociale media 
kunnen daarin een grote rol spe-
len. Probeer die brede solidariteit 
gedurende een langere periode 
te behouden. Nieuws is iets zeer 
vluchtigs geworden en de aan-
dachtspanne is soms zeer kort, 
zelfs van geïnteresseerde mensen, 
dus je moet constant zoeken naar 
nieuwe methoden om mensen be-
trokken te houden. 
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Ook al dateren de meeste voorbeel-
den uit deze publicatie misschien 
van een lange tijd geleden, de actua-
liteitswaarde blijft nog erg hoog. 

Na de uitbreiding van het Euro-
pees Parlement in de Trierstraat (ver-
gund in 2002), leek het een tijd rusti-
ger op het Europees immobiliënfront. 
Alsof de grote projecten beslist waren 
en de mobiliteit nu het belangrijkste 
probleem was. Het Richtschema Eu-
ropa zou maatregelen voorzien voor 
de verdere integratie van de instel-
lingen.

Maar na het Parlement is het nu 
de Europese Commissie die grootse 
bouwplannen heeft. De vastgoedont-
wikkelaars spelen daar graag op in 
en zijn dus duidelijk nog steeds zeer 
goed op de hoogte van de noden van 
de instellingen. En dat zorgt bij ons 
voor een groot déjà vu gevoel.

Midden jaren tachtig was het de 
bouw van het Europees Parlement 
die door privé-investeerders werd 
voorbereid in de wandelgangen van 
de Studie Ruimte Brussel-Europa. In 

2007 stelde een architect en een Bel-
gische bank op de vastgoedbeurs van 
Cannes een torenproject voor op de 
hoek van de Wetstraat en Etterbeek-
sesteenweg, en enkele maanden later 
vraagt de Commissie naar een her-
structurering van haar administratie 
op die plaats. En dat ná de publieke 

informatieronde over het ontwerp 
Richtschema Europa, waarbij over al 
de torenprojecten met geen woord 
gerept was. 

Ondertussen is dit idee uitge-
groeid tot het zogenaamde Stadspro-
ject Wet : een enorm vastgoedproject 
dat, inclusief jarenlang werfleed, 
de buurt grondig zal veranderen. 
De bewoners hebben dit via de pers 
moeten vernemen. Het eerste forum 
waarop ze officieel hun opmerkin-

gen konden geven over dat plan was 
exact vier jaar ( !) na de verklaring van 
de Commissie, namelijk bij het open-
baar onderzoek over de Zonale Ge-
westelijke Stedenbouwkundige Ver -

Globaal beheer met oog voor details 

“ Het beheer van die grootse projecten 

wordt vaak onderschat en uiteindelijk zal het de 

gemeenschap zijn die de problemen moet oplossen.

”

,
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De juiste strijd kiezen 

Binnen de grote veelheid van pro-
bleemdossiers mobiliseren co-
mités rond bepaalde projecten. 
Een reactie hoeft niet alleen te-
gen een bepaald project gericht 
te zijn, maar kan ook focussen 
op hoe projecten tot stand ko-
men of op de kwaliteit van een 
beslissingsproces. Op alle fron-
ten tegelijk ageren is onmogelijk. 
Het is daarom belangrijk om een 
haalbaar strijdpunt te kiezen. Dat 
strijdpunt is ook best een illustra-
tie van de algemenere eisen, zoals 
kwaliteitsvolle publieke ruimte, 
gemengde en betaalbare huisves-
ting, multimodale bereikbaarheid.
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Mobilisatie en actie van onderuit 
kunnen druk uitoefenen en de nood-
zakelijke krachtsverhoudingen creë-
ren om dit debat af te dwingen. Het is 
noodzakelijk om met de nodige cre-
ativiteit mensen en hun verontwaar-
diging te mobiliseren. Veranderende 
situaties en nieuwe groepen en sa-
menwerkingsverbanden vragen hun 
eigen aanpak. 

Zeer recent lijken er opnieuw een 
aantal factoren te zijn die het klimaat 
voor een debat over de toekomst van 
de EU-wijk positief beïnvloeden. Het 
ATO, met hun opdracht tot het coör-
dineren van grote ontwikkelingspro-
jecten in Brussel in overleg met alle 
publieke en private partners, speelt 
daarbij een rol. De toekomst zal uit-
wijzen wat de kwaliteit en impact 
van deze tendens is en of ze zich zal 
doorzetten. p

Doorzetten

ordening (ZGSV), het eerste officiële 
‘plan’ waar het Stadsproject Wet in 
vertaald werd. Niet te verwonderen 
dat er dan vooral negatieve reacties 
te horen zijn. 

De Europese wijk blijft zowel voor 
de vastgoedsector als voor de over-
heid een laboratorium. Hier lanceren 
de promotoren hun verdichtingspro-
jecten en hier zoekt de overheid naar 
nieuwe juridische instrumenten om 
die vastgoedontwikkelingen een wet-
telijk kader te geven. De overheid 
legitimeert haar goodwill ten op-
zichte van de promotoren vanuit de 
bezorgdheid belangrijke inkomsten 
te zullen missen. De financiering van 
het gewest zou naar hun mening dus 
in het gedrang kunnen komen. 

Maar het beheer van die grootse 
projecten wordt vaak geminimali-
seerd, zowel tijdens hun uitvoering 
(langdurige werven) als de langere 
termijngevolgen (mobiliteit, wijzi-
ging van bevolking en gebrek aan be-
taalbare woningen). Uiteindelijk zijn 
de buurtbewoners de eersten die met 

overlast worden geconfronteerd. Het 
zal de gemeenschap zijn die de pro-
blemen moet oplossen en de kosten 
ervan zal moeten dragen. Dit is de 
rode draad doorheen de acties van de 
bewonersgroepen van de EU-wijk die 
in deze publicatie aan bod komen. p
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Acties afwisselen 

Een gevarieerde aanpak werkt. 
Het is aangewezen om af en toe 
van strategie en/of actiemiddel 
te veranderen. Je engageren in 
een overlegsituatie, dossiers uit-
diepen en strategieën uitwerken, 
straatacties voeren of een cultu-
reel evenement op poten zetten 
spreekt telkens een ander en dus 
groter publiek aan. Je brengt wel 
altijd dezelfde boodschap, maar 
altijd op een andere manier. Ook 
voor de actieve bewoners en hun 
comités is variatie en creativiteit 
nodig om verveling tegen te gaan. 
Een bewonersstrijd die jarenlang 
duurt moet ook aangenaam blij-
ven, wil je de interne samenwer-
king behouden. 



94

BEWONERSACTIE IN DE BRUSSELSE EU-WIJK  Lexicon

BRAL : Brusselse Raad voor het 

Leefmilieu vzw – www.bralvzw.be 

IEB : Inter-Environnement Bruxelles 

asbl – www.ieb.be 

GAQ : Groupe d’Animation du 

Quartier Européen de Bruxelles asbl – 

www.gaq.be - wijkcomité in het noorden van 

de Europese wijk

AQL : l’Association du Quartier 

Léopold et Européen de Bruxelles asbl 

– www.quartier-europeen.eu – wijkcomité 

in het zuidoosten van de Europese wijk 

Omwonenden Jourdan : bewonerscomité 

rond het Jourdanplein in Etterbeek  

[ fr : Riverains Jourdan ]

Coördinatie Europa : de samenwerking 

tussen de GAQ, AQL ondersteund door BRAL 

en IEB [ fr : Coordination Europe ] zie p.6

ARAU : Ateliers de Recherche et 

d’Action Urbaines asbl – www.arau.org 

Hotel Central : in 1995 en 1996 bezetten 

verschillende bewoners, studenten, 

kunstenaars en organisaties het voormalige 

Hotel Central (nu het Brussels Marriott 

Hotel) aan het Beursgebouw in de Vijfhoek. 

De bezettingsacties waren bedoeld om de 

speculatieve leegstand in het centrum van 

Brussel aan te klagen.

Fondation Sens Unique Stichting : 
eind 1996 kondigde de federale Regie der 

Gebouwen de openbare verkoop aan van 

vier terreinen gelegen in de Europese wijk : 

het zogenaamde Parc Anonyme, Comines-

Froissart, het Van Maerlantblok en een terrein 

aan de voet van de Résidence Palace. Een 

diverse groep Brusselse activisten verenigden 

zich in de Fondation Sens Unique Stichting 

om de problemen in de Europese wijk op de 

politieke agenda te zetten en te reageren 

tegen die voorgenomen verkoop. 

(Collectief) BruXXel : groep activisten 

ontstaan ten tijde van het Belgische 

voorzitterschap van de Europese Unie in 

2001. Trekkers van de groep waren mensen 

uit de groep Cinema Nova en Citymine(d). 

Leopoldsruimte : de naam voor het gebied 

dat midden jaren tachtig op en naast de 

spoorweg aan het Leopoldstation ontwikkeld 

werd om er het Europees Parlement te 

huisvesten ; ongeveer gelegen tussen 

het Leopoldpark en het Luxemburgplein 

perimeter : zie kaart p.71 [ fr : Espace 

Léopold ]

De Paden van Europa : internationale 

ontwerpwedstrijd in 1997 gelanceerd door 

het Brussels Gewest (Minister Hasquin) en de 

Europese Commissie (Commissaris Liikanen) 

met de bedoeling het imago van en de 

leefbaarheid in de Europese wijk te verhogen. 

De nadruk lag vooral bij de herinrichting van 

de publieke ruimtes. [ fr : Les Sentiers de 

L’Europe ]

Studie RBE : (Studie) Ruimte Brussel-

Europa [ fr : Etude Espace Bruxelles 

Europe]

SEL : Société Espace Léopold s.a. (geen 

Nederlandstalige vertaling)

ICC : Internationaal Congres Centrum 

het huidige Paul Henri Spaak-gebouw [ fr : 

CIC - Centre International de Congrès ] 

GOMB : Gewestelijke Ontwikkelings-

maatschappij Brussel sinds oktober 2013: 

Citydev.Brussels [ fr : SDRB - Société 

de Développement pour la Région de 

Bruxelles-Capitale ]

ATO : Agentschap voor Territoriale 

Ontwikkeling [ fr : ADT - Agence de 

Développement Territorial asbl ]

BBP : Bijzonder Bestemmingsplan  

[ fr : PPAS - Plan Particulier 

d’Affectation du Sol ]

GBP : Gewestelijk Bestemmingsplan 

[ fr : PRAS - Plan Régional d’Affectation 

du Sol ]

Lexicon
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http://www.bralvzw.be
http://www.ieb.be
http://www.gaq.be
http://www.quartier-europeen.eu
http://www.arau.org
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Stadsproject Wet : de Franstalige afkorting 

wordt couranter gebruikt [ fr : PUL – Projet 

Urbain Loi ]

Gewop : Gewestelijk Ontwikkelingsplan [ 

fr : PRD – Plan Régional  

de Développement]

KAARTEN:

• De Europese wijk in Brussel : p.11

• De Europese instellingen : p.13

• De drie bezettingen : p.54

• Europees Parlement en omgeving : 

p.71

TIJDSLIJN: p.20-21

Hilde Geens (°1953) is stafmedewerker 

stedenbouw bij BRAL. Ze werkt sinds 

begin jaren tachtig op het Europadossier 

en was heel nauw betrokken bij alle 

initiatieven en acties die in deze 

publicatie staan beschreven. Tot 

op vandaag volgt ze van dichtbij de 

algemene Brusselse planningsprocessen 

op, en in het bijzonder de ontwikkelingen 

in de Europawijk. 
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Nawoord

De geschiedenis van Europa in Brus-
sel is natuurlijk nooit af. Europa groeit 
en eist verder haar plaats op in Brus-
sel. Bewoners van de wijk laten tot 
vandaag van zich horen. Verhitte dis-
cussies over de verbouwing van het 
Eastmangebouw in het beschermde 
Leopoldpark – hier komt het Museum 
voor de Europese Geschiedenis – zijn 
dit keer niet geëindigd op de tafels 
van advocaten, maar hebben geleid 
tot een dialoog. 

Het gaat om een nieuwe dialoog 
tussen het EU-Parlement, het Brus-
sels Gewest, Leefmilieu Brussel (BIM), 
het Agentschap Territoriale Ontwik-
keling (ATO), de Stad Brussel en de 
gemeenten Elsene en Etterbeek. En 
ja, ook de Coördination Associative, 
de stem van bewonersgroepen die 
betrokken zijn bij de EU-wijk, zit 
mee rond de tafel. Ze discussiëren 
nu samen over een geïntegreerde 
en duurzame heraanleg van het Le-
opoldpark en de omgeving. Kunnen 
we dus zeggen dat het overleg dat 

in 2001 stopte met het doodbloeden 
van het Comité de Suivi vandaag een 
nieuwe kans krijgt? 

We zien alvast een aantal gun-
stige elementen. Bij alle partners is 
er een goodwill aanwezig. Het feit 
dat er op deze locatie weinig of geen 
economisch belangrijke immobiliën-
projecten gepland staan, maakt het 
overleg uiteraard makkelijker. Het 
Leopoldpark is misschien wel beperkt 
in omvang, het heeft wel een grote 
symbolische waarde, zowel voor het 
EU-Parlement als voor de buurt. En 
opnieuw zijn er enorm veel partijen 
betrokken bij dit project ( eigenaars, 
gebruikers, beheerders, projectleiders, 
verschillende bestuurs niveaus,... ). 

Hierdoor is het Leopoldpark een 
prima oefenterrein, een soort labo-
ratorium om samenwerkingsver-
banden uit te proberen, die dan later 
hopelijk in meer complexe dossiers 
hun waarde kunnen bewijzen. Dat 
betekent niet dat het eenvoudig zal 
zijn. Iedereen moet breken met de 

oude gewoontes. Wantrouwen weg-
nemen en zich constructief opstel-
len is de boodschap. En het overleg 
moet tijdig starten, met wederzijds 
respect. 

Maar laat ons anderzijds ook niet 
naïef zijn. Vandaag zijn bewoners nog 
altijd geen evenwaardige gespreks-
partners. Bewoners en de groepen en 
comités die hen vertegenwoordigen 
beschikken niet over dezelfde uit-
gebreide professionele diensten als 
de vastgoedsector en gemeente- of 
gewest administraties. Om echt een 
rol van betekenis te spelen is er, mo-
reel zowel als financieel, steun nodig 
voor de bewonersstrijd. Ik hoop dat 
deze publicatie een bijdrage is om dit 
pleidooi kracht bij te zetten. 

Hopelijk zullen we dus niet snel 
vaststellen dat ditmaal het nieuwe 
overleg op een sisser afloopt omdat 
de Coördination Associative over on-
voldoende mankracht en middelen 
beschikt. Deze publicatie met zijn 
staalkaart van bewonersacties is toch 

een voldoende bewijs dat de inzet en 
het professionalisme erg groot is. 

Met dank aan de mensen die elk 
hun bijdrage geleverd hebben aan 
dit werk. Zij hebben allemaal mee 
nagedacht, geschreven, gecorrigeerd 
en bijgestuurd: Albert Martens, An 
Descheemaeker, Ann De Cannière, 
Annemie  Pijcke, Christian Dellicour, 
Christine Goyens, Gaëtan Van der 
Smissen, Gerben Van den Abbeele, 
Henri Bernard, Joost Vandenbroele, 
Mark Trullemans,  Mathieu Sonck, 
Piet Van Meerbeek, Sofie Vermeulen, 
Steyn Van Assche, Thierry Timmer-
mans.

Met speciale dank aan Joost om 
al drie jaar de laatste loodjes mee te 
begeleiden.

Hilde Geens
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Bral is een Nederlandstalige Brusselse 

vereniging van bewonersgroepen, orga

nisaties en Brusselaars met hetzelfde 

engagement: een leefbare stad, waar 

iedereen zich kan verplaatsen, kan 

wonen en kan vertoeven op een milieu

vriendelijke, betaalbare en aangename 

manier. We zetten ons hier samen met 

onze leden en partners voor in via lob

bywerk en acties, door kennis te verza

melen, op te bouwen en te verspreiden. 

We steunen Brusselaars in hun strijd 

en adviseren en sensibiliseren hen. Als 

onafhankelijke vereniging werken we 

hierbij altijd vanuit een solidaire visie 

en met aandacht voor participatie, 

 gelijkheid en diversiteit.
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