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Strategische doelstelling 1 

Beheer van het goed 

 

Specifieke doelstelling 1 Een specifiek beheer van de site verzekeren 

Actieplan 1 Oprichting van een begeleidingscomité - GROTE MARKT, 

Unesco-erfgoed 

 

Context van de actie 

Nadat de Grote Markt in 1998 op de werelderfgoedlijst van Unesco werd ingeschreven en er rond 

het erfgoed een bufferzone werd opgericht, werden er meerdere acties en strategieën ontwikkeld 

en uitgevoerd. 

Die werden door verschillende diensten geleid, zowel van de Stad Brussel als van het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest, en pasten allemaal in hetzelfde kader: de algemene en georganiseerde 

herwaardering van de betreffende zone, met als fundamentele doelstellingen de opwaardering 

van het erfgoed, de reconstructie van de stedelijke mix, de verbetering van het leefklimaat en de 

geïntegreerde economische en toeristische ontwikkeling.  

Met het oog op het creëren van een ruimte voor handelsverkeer en arbeid voor alle verschillende 

diensten, werd er bij beslissing van het College van burgemeester en schepenen van 03/07/2003 

een begeleidingscomité ‘Grote Markt, Unesco-erfgoed’ opgericht.  

Dat comité komt 2 tot 3 keer per jaar samen op uitnodiging van de schepen van Stedenbouw en 

bestaat uit de vertegenwoordigers van de administratieve diensten van de Stad Brussel en van het 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest, van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en 

Landschappen en van Atrium (zie Partners hieronder). 

Het behandelt in het bijzonder de volgende problemen: 

⋅ verwaarloosde gebouwen en sites en leegstaande verdiepingen boven handelszaken 

⋅ renovatie van gebouwen of restauratie van het erfgoed, impact van openbare en private 

vastgoedprojecten 

⋅ commercieel imago (etalages, uithangborden, nightshop, terrassen, commerciële typologie, …) 

⋅ verkeersstroom en organiseren van de voetgangerszone, inrichting en beheer van de openbare 

ruimte  

Al naargelang de noodzaak worden er thematische werkgroepen opgericht. 

Door al die acties te verdelen en door het samenkomen van de diensten die voor die acties 

instaan, kunnen er ten voordele van iedereen samenwerkingsverbanden worden gecreëerd. 

 

 

Doelstellingen van de actie 

Het begeleidingscomité dat bij beslissing van de stad in 2003 werd opgericht, heeft als doel om:  

⋅ een globale visie te schetsen en die visie in een gemeenschappelijke en door iedereen 

gedeelde strategie om te zetten 

⋅ alle acties in de betrokken zone, zowel publieke als private, te coördineren door de 

deelnemers regelmatig rond een globale visie te verenigen 

⋅ een ruimte voor informatie en uitwisselingen tussen de diensten te creëren en de coherentie 

van de projecten en acties aan de voornoemde strategie van wederopleving te toetsen 

⋅ voorstellen en advies te formuleren, initiatieven voor te stellen met het oog op het 

aanbrengen van oplossingen voor bepaalde problemen 
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Maatregelen en modaliteiten 

 

Projecten: 

⋅ Voortzetting van de vergaderingen van het begeleidingscomité en, eventueel, van de 

werkgroepen, aanpassing van de agenda in functie van de prioriteiten en vragen van de 

diensten 

 

Begeleiding: 

Afvaardiging voor de ontwikkeling van de stad: instaan voor de coördinatie en het secretariaat 

van het comité - agenda, uitnodigingen, verslagen  

 

Partners / samenstelling van het begeleidingscomité: 

Stad Brussel: 

⋅ Departement Stedenbouw: de diensten ‘Plannen en vergunningen’, de cel ‘Historisch erfgoed’, 

de ‘Controlecel’, de ‘Juridische cel’ 

⋅ Departement Handel en Grondregie 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest: 

⋅ Directie Stedenbouw 

⋅ Directie van Monumenten en Landschappen 

⋅ Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen 

⋅ Atrium Brussel Centrum 

 

Kalender / belangrijke data: 

Actie wordt voortgezet 

Vergaderingen 2 tot 3 keer per jaar 

 

Middelen:  

Personele middelen (begeleiding van het comité): 18 dagen / persoon / jaar 

Gewone begroting van de Stad Brussel 

 

 

Indicatoren: 

Uitwerking van een globale visie 

Aantal vergaderingen / jaar 

Aantal deelnemers aan de vergaderingen 

Aantal behandelde dossiers / jaar 

 

 

Herinnering aan gerealiseerde projecten  
Tussen 2003 en 2010 is het begeleidingscomité 17 keer samengekomen. 

De agenda’s en verslagen van de vergaderingen zijn beschikbaar bij de Afvaardiging voor de 

ontwikkeling van de stad en op het netwerk van de Stad Brussel. 
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Strategische doelstelling 1 

Beheer van het goed 

 

Specifieke doelstelling 1 

 

Een specifiek beheer van de site verzekeren 

Actieplan 2 Aanpassing van de organisatie en de bevoegdheden van de 

stadsdiensten aan de uitdagingen met betrekking tot het 

erfgoed 

 

a. Creatie in 2009 van de functie van Coördinator van de 

Unesco-zone, ‘Meneer Unesco’ - opvolging en evaluatie  

 

 

 

Context van de actie 

Vandaag staat op het grondgebied van de Stad Brussel één persoon in voor de begeleiding en 

bewustmaking van de principes van de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening met 

betrekking tot de zogenoemde Unesco-zone. Eén persoon die de coördinatie van alle initiatieven 

in die zone op zich neemt: Meneer Unesco. 

Meneer Unesco is de referentiepersoon voor alle contacten met de administratie en de bevoegde 

schepenen, meer bepaald de schepen van Handel, Stedenbouw en Toerisme. 

Het voordeel van deze functie is dat ze een gezicht geeft aan het administratieve werk dat door 

de verschillende stadsdiensten wordt uitgevoerd en dat ze de verschillende vragen naar de juiste 

diensten kan doorschuiven. 

 
 

Doelstellingen van de actie 

De functie van Meneer Unesco: 

• begeleiding bij het in werking treden van de zonale gemeentelijke stedenbouwkundige 

verordening - ZGSV: sensibilisering, contact met de eigenaars, handelaars en bezoekers, 

algemene informatie verschaffen en personen naar de bevoegde diensten doorsturen  

• bijdragen tot de heropleving van de door Unesco beschermde zone, door deel te nemen aan 

de strategieën die door de Stad Brussel en de Afvaardiging voor de ontwikkeling van de stad 

werden opgesteld: Unesco-begeleidingscomité, opvolging van projecten en acties van Atrium 

Brussel Centrum, renovatie van verwaarloosde goederen en lege verdiepingen, …  

• op een strategische manier werken op het terrein uitvoeren, die verschillende bevoegdheden 

omvatten: stedenbouwkundig, commercieel, patrimoniaal, toeristisch, beheer van de 

openbare ruimte en netheid  

• deelnemen aan het beheercomité dat instaat voor het beheer van de evenementen op de 

Grote Markt en in de Unesco-zone 

 

 

Maatregelen en modaliteiten 

Projecten: 

• Opvolgen en toepassen van de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening 

• Deelname aan uit te voeren of al bestaande strategieën 
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• Coördinatie van nightshops in de Unesco-zone (actieplan 26b) 

• Commerciële herkwalificatie en lichtplan voor de Kaasmarktstraat (met Atrium Brussel 

Centrum) 

 

Begeleiding: 

Schepenen van Handel, Stedenbouw en Toerisme. 

 

Partners: 

Stad Brussel: 

- Kabinet van de burgemeester, 

- de cel ‘Plan’ en ‘Vergunningen’, de ‘Controlecel’, de cel ‘Historisch erfgoed’,  

- Afvaardiging voor de ontwikkeling van de stad 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest: 

- Directie van Monumenten en Landschappen 

 

Voorlopige kalender: 

Actie wordt voortgezet. 

 

Middelen:  

Begroting van de stad - 1 voltijdse persoon. 

 

Indicatoren: 

- jaarrapport van activiteiten. 
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Strategische doelstelling 1 

Beheer van het goed 

 

Specifieke doelstelling 1 

 

Een specifiek beheer van de site verzekeren 

Actieplan 2 Aanpassing van de organisatie en de bevoegdheden van de 

stadsdiensten aan de uitdagingen met betrekking tot het 

erfgoed 

 

b. Oprichting van een coördinatiecomité en opvolging van de 

vergunningen in de Unesco-zone 

 

 

 

Context van de actie 

De cel ‘Vergunningen’ van het departement Stedenbouw behandelt alle aanvragen voor 

stedenbouwkundige vergunningen voor de niet-beschermde goederen op het volledige 

grondgebied van de stad zonder geografische specificatie (ongeveer 100 aanvragen per jaar in 

deze zone). 

Daarbij zijn verschillende partijen betrokken: 

- de cel ‘Vergunningen’ 

- de ‘Controlecel’ 

- de cel ‘Plan’ 

- de Afvaardiging voor de ontwikkeling van de stad 

- Meneer UNESCO 

- de directie van Monumenten en Landschappen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

De UNESCO-zone verenigt een groot aantal beschermde en niet-beschermde goederen waarvan 

sommige kleine erfgoedelementen bevatten.  

De aanvragen voor stedenbouwkundige vergunningen met betrekking tot beschermde goederen 

vallen onder de bevoegdheid van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

Deze zone is heel toeristisch en vandaar commercieel heel aantrekkelijk (probleem van het doen 

naleven van de geldende wetgeving).  

 

 

Doelstellingen van de actie 

1. Een overzicht hebben: 

- oprichten van een UNESCO-coördinatiecomité dat eenmaal per maand samenkomt om 

alle informatie met betrekking tot de UNESCO-zone te vergelijken.  

Het comité bestaat uit afgevaardigden van verschillende cellen van het departement 

Stedenbouw van de stad (cel ‘Historisch erfgoed’, ‘Controlecel’, cel ‘Plan’, cel 

‘Vergunningen’, Afvaardiging voor de ontwikkeling van de stad), Meneer UNESCO en een 

afgevaardigde van de directie van Monumenten en Landschappen van het gewest 

- centraliseren van de aanvragen voor stedenbouwkundige vergunningen en 

stedenbouwkundige informatie met betrekking tot de UNESCO-zone binnen één enkel 

team.  
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Het beoogde doel is om de geldende wetgeving in deze zone te doen naleven, om de 

eigenaars en huurders van het erfgoed te sensibiliseren, om aparte toegangen naar de 

verdiepingen te maken waardoor de verdiepingen als woonruimte kunnen worden 

hergebruikt. 

- opstellen van een lijst van aanvragen voor stedenbouwkundige vergunningen voor de 

niet-beschermde goederen die voortdurend wordt geüpdatet zodat alle partners van het 

coördinatiecomité deze zone kunnen opvolgen  

- opstellen van een lijst van aanvragen voor stedenbouwkundige vergunningen voor de 

beschermde goederen op basis van de informatie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest  

 

2. Een betere kennis van het terrein en van de wetgeving hebben: 

Met het doel om voor de bevolking en professionals personeel in te kunnen zetten dat de 

wetgeving perfect kent en dat hen in deze specifieke context kan begeleiden en adviseren. 

 

 

Maatregelen en modaliteiten 

 

Projecten: 

- Organiseren van “coördinerende vergaderingen rond de opvolging van de vergunningen 

in de UNESCO-zone” 

- Oprichting van een UNESCO-cel binnen de cel ‘Vergunningen’ om de aanvragen voor 

stedenbouwkundige vergunningen en stedenbouwkundige informatie te centraliseren 

- Creatie van een UNESCO-databank: die databank biedt de mogelijkheid om de lijst met 

alle aanvragen voor stedenbouwkundige vergunningen, de stedenbouwkundige 

informatie, foto’s en verslagen van bezoeken, de rapporten met betrekking tot het 

voorlopig bestek en de verslagen van de coördinerende vergadering rond de opvolging 

van de vergunningen in de UNESCO-zone te centraliseren 

 

Begeleiding: 

De cel ‘Vergunningen’. 

 

Partners: 

Stad Brussel: de cel ‘Historisch erfgoed’, de ‘controlecel’, de cel ‘Plan’, de Afvaardiging voor de 

ontwikkeling van de stad en Meneer Unesco 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest: directie van Monumenten en Landschappen, Koninklijke 

Commissie voor Monumenten en Landschappen. 

 

Voorlopige kalender: 

Actie wordt voortgezet. 

Vergaderingen eenmaal per maand. 

 

Middelen:  

Personeel: 

- Voor het coördinatiecomité voor de begeleiding van de UNESCO-zone: 

1 afgevaardigde van elke cel van het departement Stedenbouw die in de lijst met partners 

wordt vermeld en 1 afgevaardigde van het gewest 
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- Voor de UNESCO-cel binnen de cel ‘Vergunningen’: 

4 technici en 1 expert 

 

 

 

Opleiding: 

Voor de UNESCO-cel binnen de cel ‘Vergunningen’: een volledige opleiding organiseren voor de 5 

beambten over het zonale UNESCO-reglement en over het erfgoed in deze zone. 

 

Begroting: 

Gewone begroting van de Stad Brussel. 

De opleiding wordt eveneens door de cel ‘Historisch erfgoed’ intern aan de stad gegeven 

(actieplan 3b).  

 

 

Indicatoren: 

- Aantal vergaderingen van het comité voor de coördinatie en begeleiding van 

vergunningen in de Unesco-zone 

- Aantal behandelde aanvragen voor stedenbouwkundige vergunningen 
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Strategische doelstelling 1 

Beheer van het goed 

 

Specifieke doelstelling 1 

 

Een specifiek beheer van de site verzekeren 

Actieplan 3 Oprichting van een transversaal netwerk tussen de diensten om de 

acties van het beheerplan op te volgen 

 

a. Coördinatie en opvolging van het beheerplan 

 

 

 

Context van de actie 

Het beheerplan van de Grote Markt van Brussel en van de bufferzone werd opgesteld door de 

Stad Brussel in samenwerking met de directie van Monumenten en Landschappen van het 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest. In 2010 stond de cel ‘Historisch erfgoed’ van de Stad Brussel in 

voor de coördinatie ervan. 

De voorbereiding van het beheerplan en de verbintenis van de inhoud ervan werden in 4 stappen 

ontwikkeld: 

1. op het niveau van de Stad Brussel - organiseren van een netwerk tussen de 

administratieve en technische structuren om het plan op te stellen en de opvolging en de 

uitvoering ervan te verzekeren: vergaderingen met de verschillende diensten van de Stad 

Brussel om de lopende acties en de nieuwe nog te formuleren voorstellen te coördineren 

(er werden meerdere werkvergaderingen met elke dienst georganiseerd om het plan op 

te stellen). 

De actieplannen zijn de motor van de beheerstrategie waarbij alle diensten van de Stad 

Brussel betrokken worden; 

2. op het niveau van de directie van Monumenten en Landschappen van het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest - deelname aan werkvergaderingen en uitwerking en coördinatie 

van acties met betrekking tot beschermde gebouwen, van lopende acties en van nieuwe 

nog te formuleren voorstellen; 

3. overleg met de verschillende organisaties die in de zone actief zijn: directie Stedenbouw 

van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest AATL, de Koninklijke Commissie voor 

Monumenten en Landschappen, wijkcomités, Atrium Brussel Centrum, ICOMOS, … 

4. toekennen van het definitieve document door het College en de Gemeenteraad van de 

Stad Brussel. 

 

Het beheerplan bevat talrijke acties die al enkele jaren lopen. 

 

Doelstellingen van de actie 

 

- een specifiek beheer van de site verzekeren door de integriteit en de authenticiteit ervan 

te garanderen 

- ervoor zorgen dat de in het beheerplan vastgelegde strategieën worden uitgevoerd 

- de uitdagingen van het erfgoed in de professionele praktijken van de verschillende 

departementen van de stad en het gewest integreren 
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Maatregelen en modaliteiten 

 

Projecten: 

- Coördinatie en opvolging van het beheerplan.  

 

Begeleiding: 

De cel ‘Historisch erfgoed’. 

 

Partners: 

Stad Brussel: alle departementen van de Stad Brussel, Meneer Unesco. 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest: de directie van Monumenten en Landschappen van het gewest, 

Atrium, VisitBrussels. 

 

Voorlopige kalender: 

Herziening van het beheerplan in 2015 voor een periode van 6 jaar. 

 

Middelen:  

Personeel: 1 of 2 afgevaardigden per departement van de Stad Brussel en voor het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest.  

Gewone begroting van de Stad Brussel.  

 

 

Indicatoren: 

- Oprichting van het netwerk tussen de diensten 

- Aantal coördinatievergaderingen 

- Effectieve deelname van alle partners 
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Strategische doelstelling 1 

Beheer van het goed 

 

Specifieke doelstelling 1 

 

Een specifiek beheer van de site verzekeren 

Actieplan 3 Oprichting van een transversaal netwerk tussen de diensten om de 

acties van het beheerplan op te volgen 

 

b. Organiseren van opleidingen over het beheer van het 

werelderfgoed voor alle betrokken diensten 

 

 

 

Context van de actie 

Sinds enkele jaren heeft de Stad Brussel de bescherming en de opwaardering van het erfgoed in 

haar beleid opgenomen.  

De verschillende stadsdiensten werken dagelijks in de Unesco-zone, zoals de stedenbouwkundige 

diensten door het afleveren van vergunningen, de diensten voor wegeniswerken door de 

ordening van de openbare ruimtes, of nog de opvoedkundige en toeristische diensten door de 

promotie en opwaardering van de zone. 

Een betere kennis van de zone, alsook van de uitdagingen inzake bescherming door de 

verschillende departementen van de stad zal leiden tot een betere definitie van de 

interventiestrategieën. 

 

Doelstellingen van de actie 

- de uitdagingen van het erfgoed in de professionele praktijken van de verschillende 

departementen van de stad integreren 

- alle partijen in de zone bewust maken van het patrimoniale belang ervan 

 

Maatregelen en modaliteiten 

Projecten: 

- organiseren van opleidingen over het beheer van het werelderfgoed voor alle betrokken 

diensten  

 

Begeleiding: 

De cel ‘Historisch erfgoed’. 

 

Partners: 

Departement Handel. 
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Voorlopige kalender: 

2012-2013 - organiseren van opleidingen over het beheer van het werelderfgoed, tweemaal per 

jaar. 

 

Eerste, in 2012 te organiseren opleiding over het thema van de ordening van openbare ruimtes in 

de 18e en 19e eeuw in het stadscentrum, historiek van ingrepen en keuze van materialen. 

 

 

Middelen:  

Gewone begroting van de stad. 

Personeel: stadspersoneel en uitgenodigde experts.  

 

 

Indicatoren: 

- aantal per jaar georganiseerde opleidingen 

- aantal deelnemers 
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Strategische doelstelling 1 

Beheer van het goed 

 

Specifieke doelstelling 1 

 

Een specifiek beheer van de site verzekeren 

Actieplan 3 Oprichting van een transversaal netwerk tussen de diensten om de 

acties van het beheerplan op te volgen 

 

c. Creatie van een gemeenschappelijke databank, GIS 

 

 

Context van de actie 

De cel ‘Plan’ van de Stad Brussel heeft een geografisch informatiesysteem ontwikkeld waardoor 

het mogelijk is om een reeks stedenbouwkundige gegevens met betrekking tot kadastrale 

percelen te centraliseren. Dat GIS bevat meer bepaald de grenzen van de bijzondere 

bestemmingsplannen, de verkavelingsvergunningen, de onteigeningsplannen, de wijkcontracten, 

enz. Daarnaast moeten een hele reeks andere gegevens met betrekking tot de Unesco-zone 

worden geïntegreerd, meer bepaald om de behandeling van de aanvragen voor 

stedenbouwkundige vergunningen te vergemakkelijken. 

 

Doelstellingen van de actie 

Creatie van een gemeenschappelijke databank die in het door de stad ontwikkelde geografische 

informatiesysteem (GIS) moet worden geïntegreerd. 

 

Het “CityGis”-project moet in het kader van de Europese richtlijn “INSPIRE” worden geïntegreerd 

(de toegang tot cartografische gegevens vergemakkelijken, bepaalde gegevens waarvan de Stad 

Brussel eigenaar is door middel van een gewestelijke geografische portaalsite gebruiken en 

beschikbaar stellen). 

In een eerste fase betreft het de toegang vanaf het GIS tot informatie in de historische studie van 

de huizenblokken in de Unesco-zone door de cel ‘Historisch erfgoed’. 

In een tweede fase kan de geografische databank worden uitgebreid en de verslagen van 

bezoeken aan gebouwen bevatten, alsook foto’s die door de verschillende diensten werden 

genomen, advies met betrekking tot projecten die door de diensten van de stad en het gewest 

werden verstrekt en alle informatie die tot een grondige kennis van de wijk kan bijdragen. 

 

Maatregelen en modaliteiten 

Projecten: 

- de studie van de huizenblokken in de Unesco-zone door de cel ‘Historisch erfgoed’ in het 

geografische informatiesysteem “CityGis” invoeren (actieplan 21a) 

- wijziging van het informaticasysteem zodat verschillende beambten zelf documenten in 

het GIS kunnen invoeren  

- opleiding van beambten die de databank van het GIS moeten actualiseren 

 
Begeleiding: 

De cel ‘Plan’. 

 



 

 

De Grote Markt van Brussel, Unesco-werelderfgoed 
Beheerplan -  2012-2015 

 

 
 

 

 

 22 

Partners: 

Stad Brussel: de cel ‘Historisch erfgoed’, de cel ‘Vergunningen’, de Afvaardiging voor de 

ontwikkeling van de stad, GIAL - informaticapartner van de overheidsdiensten  

Brussels Hoofdstedelijk Gewest: directie van Monumenten en Landschappen, directie 

Stedenbouw, Informaticacentrum van het Brusselse gewest  

 

Voorlopige kalender: 

Juni 2012: Installeren van de eerste specifieke modules voor elke specialisatie (erfgoed, 

stedenbouwkundige informatie, …) 

Oktober 2012: Online zetten van de gegevens van de historische studie van de huizenblokken in 

de Unesco-zone in de CityGis-toepassing. 

 

Middelen:  

De opvolging van het project is momenteel in handen van één beambte maar op termijn moeten 

we de steun van één extra persoon in overweging nemen. 

 

De technische installatie van de informaticadragers, alsook het opstellen van de toepassingen 

werd door het bedrijf GIAL uitgevoerd (ter informatie, het budget voor het op poten zetten van 

het project bedraagt +/- € 10.000, inclusief toepassingen, servers, informaticapersoneel).  

 

De eerste ontwikkelingen werden intern uitgevoerd. In de toekomst zal de complexe 

programmatie van de verschillende modules van de toepassing een zekere financiële investering 

vereisen. Die investering zal per geval worden bestudeerd, maar kan op € 15.000 worden 

geraamd. 

 

Indicatoren: 

- datum waarop en percentage waarin de invoering van de studie van de huizenblokken in 

het GIS wordt uitgevoerd 

- datum waarop het systeem wordt gewijzigd zodat de beambten zelf documenten in het 

GIS kunnen invoeren  

- realisatie van de opleiding waarvan hierboven sprake en participatiegraad 

- na 6 maanden gebruik: controle van het aantal gegevens dat in het GIS werd ingevoerd + 

kwalitatieve berekening van de werking en het belang van de geleverde informatie 

 

Herinnering aan reeds gerealiseerde projecten 

De uitbreiding van het GIS werd in de loop van het eerste semester van 2010 gelanceerd. 

Op dit moment bevat het systeem de volgende gegevens:  

 

• De bijzondere bestemmingsplannen 

• De verkavelingen 

• De onteigeningen 

• De heffingen 

• De verschillende overeenkomsten en 

verordeningen 

• De verschillende wijkcontracten 

• De gemeentelijke eigendommen 

• De voorkoopzones 

• De UNESCO-zones 

• De bouwvrije zones 

• De industrieparken 

• De gegevens over de 

hogedrukgasleidingen  

• De SEVESO-sites 

• De fotomozaïeken 

• De parkeerautomaten 
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Geografisch informatiesysteem “CityGis” - homepage (als bijlage - deel 3). 

© Stad Brussel - cel ‘Plan’. 
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Strategische doelstelling 1 

Beheer van het goed 

 

Specifieke doelstelling 1 

 

Een specifiek beheer van de site verzekeren 

Actieplan 4 Overeenstemming van de kwesties rond duurzame 

ontwikkeling van Agenda 21 met het beheerplan voor de 

Grote Markt  

 

 

 
Context van de actie 

 

In 2005 gaat de Stad Brussel van start met de uitwerking van een Lokale Agenda 21 om enerzijds 

haar verplichtingen na te komen en anderzijds haar acties rond de doelstellingen van duurzame 

ontwikkeling te structureren en te institutionaliseren. 

De Stad Brussel is een van de eerste openbare instellingen in België die haar eigen Lokale Agenda 

21 in maart 2008 invoert. Door deze tool voor het plannen en coördineren van gestructureerde en 

coherente acties in te voeren, hebben de Stad Brussel en het Openbaar Centrum voor 

Maatschappelijk Welzijn (OCMW) ervoor gekozen om de totaliteit van hun bedenkingen, hun 

beheer en hun ingrepen in een model van duurzame ontwikkeling te integreren.  

• Vanaf de herfst van 2009, na één jaar van toepassing, hebben de stad en het OCMW een 

procedure opgestart waarbij de Lokale Agenda 21 werd geëvalueerd en geüpdatet.  

De grootste aanpassing bestaat uit de herstructurering van het actieplan die een duidelijker 

overzicht op de door de stad en het OCMW aangegane verbintenissen bood: in 2008 organiseerde 

de Lokale Agenda 21 nog 86 acties rond 14 doelstellingen. Nu zijn dat al 154 acties, verdeeld over 

22 actiedomeinen die op hun beurt rond 5 kerndoelstellingen zijn gestructureerd.  

 

 

Doelstellingen van de actie 

 

• Overeenstemming van de kwesties rond duurzame ontwikkeling en de toepassing van 

Agenda 21 met de vereisten van het beheerplan voor de Grote Markt  

 

De 5 doelstellingen van de Lokale Agenda 21 en de actieterreinen: 

• modern en doeltreffend bestuur - (actieterreinen: opvolgings- en evaluatietools, 

transparantie en toegang tot informatie, deelname aan en sensibilisering op het vlak van 

duurzame ontwikkeling, servicekwaliteit en beheer van human resources, 

overheidsfinanciën, openbare aanbestedingen, uitwisseling van ervaringen)  

• verantwoordelijk beheer van de natuurlijke rijkdommen - (actieterreinen: biodiversiteit 

en groene ruimtes, waterbeleid, energiebeleid, vermindering en hergebruik van afval, 

kwaliteitscertificatie en beheersing van de milieueffecten)  

• harmonieuze ontwikkeling van de stad - (actieterreinen: stedenbouw, woonmilieu en 

huisvesting, mobiliteit) 
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• meer sociale cohesie en sterkere solidariteit - (actieterreinen: gezondheid, sport en 

ontspanning, sociale integratie en gelijkheid van kansen, toegang tot cultuur en kennis, 

internationale solidariteit, leefklimaat)   

• dynamisch beleid op het gebied van werkgelegenheid en economische ontwikkeling  -

(actieterreinen: tewerkstelling, economische ontwikkeling, sociale economie);  

22 actieterreinen voor 154 acties 

 

 

Maatregelen en modaliteiten 

 

Projecten: 

• Coördinatie en toepassing van de actieplannen van Agenda 21 in overeenstemming met 

het beheer van de Grote Markt en de bufferzone. 

 

Vijf actieplannen (als bijlage - volume 3): 

- actie 2.5.2 - Beschrijving en beheersing van de milieueffecten - Verbeteren van 

het milieubeheer van het Stadhuis, als ‘ecodynamische onderneming’ aangeduide 

site 

- actie 3.1.8 - Stedenbouwkunde, woongebied en huisvesting - Wonen boven 

handelszaken 

- actie 3.1.9 - Stedenbouwkunde, woongebied en huisvesting - Versterking van de 

bestrijding van verwaarloosde gebouwen, locaties en terreinen 

- actie 3.2.6.a - Mobiliteit - Instellen van een zone 30 op het grondgebied van de 

Vijfhoek; 

- actie 3.2.6.b - Mobiliteit - Uitbreiding van de voetgangerszone rond de Grote 

Markt 

  

Begeleiding: 

Kabinet van het gemeentesecretariaat.  

 

Partners: 

Stad Brussel: de cel ‘Historisch erfgoed’, de cel ‘Vergunningen’, Afvaardiging voor de ontwikkeling 

van de stad  

Brussels Hoofdstedelijk Gewest: directie van Monumenten en Landschappen, directie 

Stedenbouw, Informaticacentrum van het Brusselse gewest  

 

Kalender: 

Zie kalender Agenda 21. 

 

Middelen:  

Begroting van de Stad Brussel.  

 

 

Indicatoren: 

Zie indicatoren van de respectieve acties van Agenda 21. 
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Strategische doelstelling 1 

Beheer van het goed 

 

Specifieke doelstelling 2 Ontwikkeling of aanpassing van een wettelijk kader en de 

uitvoering ervan 

Actieplan 5 Juridisch statuut voor de bufferzone 

 

 

 

Context van de actie 

De bufferzone beschikt niet over een eigen wettelijk kader dat aan zijn statuut beantwoordt. 

 

 

Doelstellingen van de actie 

Bevestigen van het eigen statuut van de bufferzone door een statuut te geven dat overeenstemt 

met de bepalingen van de gewestelijke wetgeving zoals vermeld in het Brussels Wetboek van 

Ruimtelijke Ordening - BWRO.  

Overwegende dat geen enkele beschermingszone van de beschermde goederen op de Grote 

Markt, die tot het werelderfgoed behoort, de volledige betreffende bufferzone dekt en dat de 

afbakening van deze zone in functie van het uitzicht op en het perspectief vanuit het stadhuis van 

Brussel, het belangrijkste monument, werd bepaald, zal deze maatregel ervoor zorgen dat de 

opvolging van de stedenbouwkundige dossiers met betrekking tot de goederen in de bufferzone 

in een duidelijk gedefinieerd wettelijk kader kan gebeuren, rekening houdend met het eigen 

karakter van de zone en de erkenning ervan als werelderfgoed. Deze maatregel biedt ook de 

mogelijkheid om het advies van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen in 

te winnen over werkzaamheden die een impact op de zone hebben. 

 

 

Maatregelen en modaliteiten 

 

Project: 

Creatie van een beschermingszone die de bufferzone omvat, zoals door de Unesco werd bepaald. 

Goedkeuren van een nieuw rangschikkingsbesluit tot wijziging van het Koninklijk Besluit van 5 

maart 1936 dat het Stadhuis van Brussel op de monumentenlijst plaatst met het oog op het 

afbakenen van een met de bufferzone overeenstemmende beschermingszone rond dit goed.  

De uitvoering van dit project vereist een voorafgaand akkoord van de regering van het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest.  

 

Begeleiding: 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest: directie van Monumenten en Landschappen 

 

Partners: 

Stad Brussel 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest: Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen  
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Voorlopige kalender: 

3 jaar 

 

Middelen:  

Deze actie vraagt geen verbintenis van geen enkel particulier middel 

 

 

Indicatoren: 

- advies van adviesinstanties 

- advies van het College van de burgemeester en schepenen 

- naleven van de wettelijke termijnen  

- goedkeuring van het besluit door de regering 
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Strategische doelstelling 1 

Beheer van het goed 

 

Specifieke doelstelling 2 Ontwikkeling of aanpassing van een wettelijk kader en de 

uitvoering ervan 

Actieplan 6 Beleid voor de bescherming van het erfgoed, 

monumentenlijsten 

 

 

Context van de actie 

Naar aanleiding van de inschrijving op de werelderfgoedlijst hebben beschermingscampagnes de 

bescherming van talrijke gebouwen op de Grote Markt en in de onmiddellijke omgeving versterkt, 

maar die campagnes dekken niet de volledige bufferzone.  

 

 

Doelstellingen van de actie 

Deze actie bestaat uit het opmaken van een balans over de bescherming van het erfgoed in de 

UNESCO-zone en past in het bredere kader van de herziening van de rangschikkingsbesluiten die 

door de directie van Monumenten en Landschappen voor het volledige gewest werden 

uitgevoerd.  

Een analyse van het register van beschermde goederen in het Ilot Sacré, van de methodologie en 

gebruikte selectiecriteria, alsook een evaluatie van de al getroffen beschermingsmaatregelen 

bieden de mogelijkheid om te zien of alle goederen met erfgoedwaarde in de zone worden 

beschermd en of er corrigerende maatregelen of nieuwe voorstellen op tafel moeten worden 

gelegd. 

 

Deze actie past in het bredere kader van de doelstelling van het operationele plan 2011 van de 

directie van Monumenten en Landschappen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om een 

herzieningsmethodologie voor de beschermingsbesluiten op te stellen die het volledige gewest 

omvat. Voor de gebouwen in de bufferzone (ongeveer 200) wordt er een specifieke selectie 

doorgevoerd zodat in eerste instantie de goederen die op de werelderfgoedlijst staan en de 

dossiers van de goederen in de bufferzone worden onderzocht. 
 

 

Maatregelen en modaliteiten 

 

Projecten:  

- voor nog niet beschermde goederen: opstellen van een lijst met de gebouwen in de 

bufferzone die bescherming verdienen en die tijdens voorgaande 

beschermingscampagnes nog niet werden behandeld. In samenwerking met de cel 

‘Historisch erfgoed’ 
- voor goederen die al beschermd zijn: onderzoek verrichten naar de 

beschermingsbesluiten, rangschikkingsbesluiten of bewaringsbesluiten (formeel 

onderzoek), evalueren van de beschermde en niet-beschermde onderdelen (onderzoek 

van het goed) en indien nodig corrigerende maatregelen voorstellen. Uitvoeren van 

referentiestaten (zie fiche 2.6.19). 
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Begeleiding: 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest: directie van Monumenten en Landschappen 

 

Partners: 

Stad Brussel: de cel ‘Historisch erfgoed’ 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest: Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen 

 

Voorlopige kalender: 

Actie wordt voortgezet 

 

Middelen:  

2 voltijdse equivalenten 

 

 

Indicatoren: 

- aantal herziene dossiers en nieuwe voorstellen  

 

 
Beschermde goederen in de bufferzone.  

© Directie van Monumenten en Landschappen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 
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Strategische doelstelling 1 

Beheer van het goed 

 

Specifieke doelstelling 2 Ontwikkeling of aanpassing van een wettelijk kader en de 

uitvoering ervan 

Actieplan 7 Bijzonder bestemmingsplan - BBP 

 

 

 

Context van de actie 

De bufferzone maakte eerst deel uit van een BBP van 1960, dat negatieve gevolgen voor het 

erfgoed had (bouw van imitaties, toename van de bouwvolumes binnen het Ilot Sacré, ...). Dat 

BBP werd in 1995 ingetrokken.  

In het licht van de belangrijke ontwikkeling van bepaalde bestemmingen zoals banken heeft de 

stad beslist om een nieuw BBP uit te werken om de evolutie van de zone beter te beheersen, door 

met name animatieactiviteiten op de Grote Markt te voorzien.  

De nauwkeurige en gedetailleerde studie van de bebouwing nam de vorm aan van een 

basisdossier dat in het bijzonder op vlak van het erfgoed werd ontwikkeld. Ten gevolge van de 

evolutie van de planning op gewestelijk niveau werd de uitwerking van het BBP onderbroken. Het 

is echter noodzakelijk om een BBP op te stellen, in het bijzonder om de impact van de 

handelszaken te kunnen beperken en de woonfunctie te beschermen. 

 

 

Doelstellingen van de actie 

- beheersen van de stedenbouwkundige ontwikkeling van de zone vanuit het standpunt 

van de bestemming (versterking van de huisvesting met behoud van de commerciële 

activiteiten)  

- Beheersen van de evoluties van de bebouwing (respect voor het historisch erfgoed, 

harmonieuze ontwikkeling van de nieuwbouwzones) 

 

 

Maatregelen en modaliteiten 

Projecten: 

- uitwerking van het nieuwe bijzondere bestemmingsplan 

 

Begeleiding: 

De cel ‘Plan’ 

 

Partners: 

Kantoor Arter (auteur van het project) 

CPH, de afdeling ‘Vergunningen’, DDV 

Gewest (DML, DU, DEP) 

 

Voorlopige kalender: 

Het overzicht van de bestaande situatie van het BBP wordt momenteel afgewerkt.  
De volledige uitwerking van het BBP zou medio 2012 moeten worden beëindigd. 
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Het BBP zou dan eind 2012 definitief moeten worden goedgekeurd. 

 

Middelen:  

De honoraria van het studiebureau worden 100 % door een gewestelijke subsidie gedekt.  

Voorzien budget 137.600,00 euro. 

 

 

Indicatoren: 

Kwantitatieve en kwalitatieve indicatoren: 

- realisatie-indicator: data voor het einde van de uitwerking van het BBP en voor de 

tussentijdse en definitieve goedkeuring van het BBP (2012)  

- indicator voor het operationele karakter van het goedgekeurde document: opvolging van 

de toepassing van het BBP, aantal en belang van de gevraagde en verkregen afwijkingen, 

beoordeling van de ingrepen op het erfgoed ten gevolge van de goedkeuring van het BBP 

met het oog op een eventuele wijziging ervan 

 

Herinnering aan gerealiseerde projecten: 

- uitwerking van een in 1999 goedgekeurd BBP-basisdossier 

- beslissing om de zone van het BBP te wijzigen om aan de Unesco-bufferzone aan te 

passen 

- Goedkeuring van een zonale gemeentelijke stedenbouwkundige verordening betreffende 

de commerciële uitdrukking van de gebouwen in de Unesco-zone, als aanvulling op het 

BBP (actieplan nr. 8)  

- uitvoeren van een historische studie van de evolutie van de huizenblokken (actieplan nr. 

21)  

 

 
Bijzonder bestemmingsplan - BBP. Plan van de daken en van de bouwvolumes (als bijlage - deel 3) 

© Stad Brussel - cel ‘Plan’ en ‘Vergunningen’. 
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Strategische doelstelling 1 

Beheer van het goed 

 

Specifieke doelstelling 2 Ontwikkeling of aanpassing van een wettelijk kader en de 

uitvoering ervan 

Actieplan 8 Zonale gemeentelijke stedenbouwkundige verordening 

‘Grote Markt Unesco-erfgoed - Commerciële uitdrukking’ - 

ZGSV 

 

 

Context van de actie 

De ingrepen op het commerciële gedeelte van de gebouwen, meer bepaald de inrichting van 

etalages en het plaatsen van uithangborden en andere commerciële installaties, hebben een 

belangrijke invloed op de esthetische kwaliteit van de straten en het gebouwde erfgoed. De 

bufferzone rond de Grote Markt wordt immers gekenmerkt door een overaanbod van 

uithangborden en installaties die de kwaliteit van het erfgoed schaden doordat ze in bepaalde 

gevallen de gevels of bepaalde bouwelementen verbergen.  

Anderzijds zijn de commerciële inrichtingen het aan zichzelf verplicht om de bewoonbaarheid van 

de woningen op de bovenste verdiepingen niet in gevaar te brengen. Veel verdiepingen zonder 

afzonderlijke toegang zijn echter niet bewoond (actieplan 24). 
Het respect voor en het beklemtonen van dit door Unesco erkende erfgoed, alsook de wil om de 

huisvesting te beschermen en te promoten, rechtvaardigden de uitwerking van een zonale 

gemeentelijke stedenbouwkundige verordening ‘Grote Markt Unesco-erfgoed’ (ZGSV) met daarin 

het geheel van duidelijke bepalingen die de ingrepen op de commerciële gedeeltes omlijnen.  

Deze verordening werd op 15/12/2008 door de Gemeenteraad aanvaard, op 26/03/2009 door de 

Regering goedgekeurd en op 19/05/2009 in het Staatsblad gepubliceerd (als bijlage - volume 3). 

Ze werd door de Afvaardiging voor de Ontwikkeling van de Stad opgesteld, onder toezicht van het 

begeleidingscomité (actieplan 1) en met de medewerking van de gemeentelijke en gewestelijke 

diensten. 

Om de verschillende partijen te sensibiliseren, werd een geïllustreerde folder uitgegeven. 

Daarnaast heeft de stad in juli 2009 in het kader van het in werking treden van de ZGSV een 

specifieke functie gecreëerd (zie fiche 1.1.2a). 

 

 

Doelstellingen van de actie 

De ZGSV streeft ernaar het evenwicht tussen de commerciële en toeristische aantrekkingskracht, 

het erfgoed en het woonmilieu te bevorderen. De kerndoelstellingen van de verordening zijn: 

- bijdragen tot de bescherming en de opwaardering van gebouwen op de Grote Markt van Brussel 

en in de omliggende wijk 

- verbeteren van de commerciële uiting door een betere integratie van de commerciële 

inrichtingen en installaties in de esthetische en architecturale kwaliteiten 

- garanderen van de commerciële en residentiële mix, door de toegankelijkheid van verdiepingen 

te verbeteren en de overlast in het Ilot Sacré als gevolg van technische installaties te beperken  
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Maatregelen en modaliteiten 

Projecten: 

- opvolging van de toepassing van de zonale gemeentelijke stedenbouwkundige verordening 

 

Begeleiding: 

Afvaardiging voor de ontwikkeling van de stad 

 

Partners: 

Stad Brussel:  

- Departement Stedenbouw: de diensten ‘Plan en vergunningen’, de cel ‘Historisch 

erfgoed’, de ‘Controlecel’, de ‘Juridische cel’ 

- Het departement Handel 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest: 

- Directie Stedenbouw en directie van Monumenten en Landschappen 

- Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen 

 

Kalender: 

Actie wordt voortgezet. 

 

Middelen:  

Personeelsmiddelen (opvolging van de aanwending van de ZGSV): 100 dagen / persoon / jaar. 

 

 

Indicatoren: 

- aantal ingediende aanvragen voor stedenbouwkundige vergunningen per jaar 

- aantal ingediende aanvragen voor vergunningen voor uithangborden per jaar 

- aantal aanvragen die de verordening naleven (geen afwijkingen) 

 

 

Herinnering aan reeds gerealiseerde projecten 

Boterstraat nr. 34-36 

Voorbeeld van een kwalitatieve verbetering van de commerciële etalage (herinplanting van het 

winkelraam op de rooilijn, leesbaarheid van het perceel - art. 7, § 1, § 5) met de medewerking van 

de Stad Brussel en de directie van Monumenten Landschappen van het Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest. Vanaf de voorafgaande fase van het project hebben de aanvragers het initiatief genomen 

om de overheid om raad en begeleiding te vragen. 

 

 
Vóór (2006)                                                 © DDV-AOS 

 
Na (2012)                                                 © DDV-AOS 
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Kleerkopersstraat nr. 2-4 

Voorbeeld van een globaal herbestemmingsplan van twee gebouwen, waarbij na toepassing van 

de ZGSV een afzonderlijke toegang werd gecreëerd (art. 10 van de ZGSV), de woningen werden 

gerenoveerd en het commerciële imago werd verbeterd. 

 
Vóór (2003)                                                 © DDV-AOS  

 
Na (2012)                                                 © DDV-AOS 

 

Boterstraat nr. 49 

Voorbeeld van een wijziging van de etalage na inbreuk en regularisatievergunning, wat een 

gecoördineerde begeleiding van verschillende diensten van de Stad Brussel vereiste om de oude 

decoratieve elementen (lambrisering uit de 19e eeuw) in de oorspronkelijke staat te herstellen. 

Geval van straatverkoop (art. 8 van de ZGSV). 

 

 

  
 Vóór (2010) © DDV-AOS Na (2012) © DDV-AOS 
 

Boterstraat 19 

Voorbeeld van de verbouwing van een commerciële etalage met een smalle gevel van minder dan 

4,50 m - frequente typologie in de zone. Eenvoud van compositie en uithangborden, gebruik van 

kwaliteitsmaterialen. 

  
Vóór (2002)    © DDV-AOS                Na (2012)     © DDV-AOS 
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Strategische doelstelling 1 

Beheer van het goed 

 

Specifieke doelstelling 2 Ontwikkeling of aanpassing van een wettelijk kader en de 

uitvoering ervan 

Actieplan 9 Zone die aan het voorkooprecht is onderworpen 

 

 

 

Context van de actie 

Gelet op de concentratie van verwaarloosde en onbewoonbare gebouwen en de 

waardevermindering van de patrimoniale kwaliteit, en algemener van de kwaliteit van de 

stadsomgeving die die met zich meebrengen, is de strijd tegen verwaarloosde gebouwen een van 

de grootste uitdagingen in de bufferzone (zie fiches 3.8.23 en 3.8.24).  

In het licht van deze uitdaging is het absoluut noodzakelijk dat de stad, naast de aansporende 

middelen die werden ontwikkeld, zich van specifieke dwingende wettelijke middelen voorziet. De 

wetgeving die in het Brusselse gewest wordt toegepast, omvat verschillende middelen: 

voorkooprecht, onteigening, vordering tot staking, belasting, openbaar beheerrecht.  

Het voorkooprecht is een maatregel die de overheid een grondbeheersing verschaft door hen de 

macht te geven om in geval van vervreemding van goederen in de zone als eerste koper op te 

treden. Het voorkooprecht biedt ook de mogelijkheid tot onteigening in het algemene belang. 

De stad heeft één ervan in de praktijk gebracht, zoals voorzien in hoofdstuk VII van het Brussels 

Wetboek van Ruimtelijke Ordening - BWRO (artikels 258 tot 274): de stad heeft een zone van 

voorkoop voorgesteld, wat in 2005 door het gewest werd goedgekeurd (aangepast in 2006). Het 

betreft hier een pilootexperiment, de 1e zone die in het Brusselse gewest werd goedgekeurd. De 

zone is geldig voor een periode van 7 jaar (> 2013). In de praktijk wordt elke verkoop aan de stad 

gemeld (voorkooprechthebber) die twee maanden de tijd heeft om te beslissen en eventueel het 

gebouw te kopen. 

De zone omvat 2 huizenblokken in de buurt van de Grote Markt (zie plan) en heeft betrekking op 

een totaal van ongeveer 90 gebouwen. De keuze voor een beperkte zone was bewust, als test in 

termen van werkbelasting voor het departement Stedenbouw.  

 

 

Doelstellingen van de actie 

De doelstellingen van het voorkooprecht berusten op het algemene belang: 

- de strijd tegen de aanwezigheid van verwaarloosde of onbewoonbare gebouwen 

- het behoud of het opwaarderen van het erfgoed dat op de conserveringslijst of 

beschermde lijst staat 

- bewerkstelligen van onder een tariefafspraak vallende huisvesting  

 

 

Maatregelen en modaliteiten 

Projecten: 

• Balans van de zone van voorkooprecht  

Als vervolg op een eerste, in 2008 uitgevoerde evaluatie, opmaken van een balans van de 

praktijken en voortgang in de zone (2005-2012). De evaluatie moet de mogelijkheid bieden 
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om de voor- en nadelen van het hulpmiddel (risico op ‘bevriezing’ van de 

onroerendgoeddynamiek, controle van de verkoop, last van de administratieve taken, ...) aan 

te tonen en om gedragslijnen voor de voortzetting van de operatie voor te stellen. 

• Studie van de geschiktheid en de haalbaarheid van de uitbreiding van de zone 

Analyseren en voorstellen van verschillende varianten (een of meerdere zones, aantal en 

soorten huizenblokken die in aanmerking komen). 

 

Begeleiding: 

Afvaardiging voor de ontwikkeling van de stad (coördinatie, opvolging en analyse van de 

opportuniteiten) 

 

Partners: 

Stad Brussel: 

⋅ Departement Stedenbouw: de cel ‘Plan’ - aankopen, de cel ‘Historisch erfgoed’, de 

‘Controlecel’, de ‘Juridische cel’ (uitwerking, opvolging van de zone en 

onroerendgoedoperaties)  

⋅ Grondregie, Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Brussel - OCMW (aankopen) 

 

Kalender / belangrijke data: 

- 14/07/2005: besluit van de regering betreffende de inrichting van een voorkoopzone op het 

grondgebied van de Stad Brussel  

- 28/09/2006: besluit van de regering tot wijziging van het besluit van 14/07/2005  

- 22/09/2008: 1e interne balans van de actie  

 

Middelen:  

Openbare financiële middelen: aankoopprijs van de goederen. 

Personeelsmiddelen: 15 dagen / persoon / jaar. 
 

 

Indicatoren: 

- aantal verkochte onroerende goederen / jaar (= aantal analysefiches per gebouw) 

- aantal in voorkoop genomen gebouwen / jaar 

- totaal aantal woningen in de in voorkoop genomen gebouwen 

 

Bijlagen 

1 - Kaart van de goedgekeurde zone 

2 - Illustratie van de verwaarlozingssituatie in de zone 

3 - Door de stad aangekochte gebouwen ten gevolge van de goedkeuring van de voorkoopzone 

 

 

Herinnering van reeds gerealiseerde projecten: 

2005 - 2011 

- 29 vervolledigde analysefiches per gebouw, ten gevolge van een voorlopige koopakte of 

stedenbouwkundige informatie 

- 3 gebouwen waarvoor de Stad Brussel het recht op voorkoop heeft uitgeoefend + 1 buiten het 

voorkooprecht aangekocht gebouw door de Grondregie van de Stad Brussel 

- 1 gebouw waarvoor de dreiging tot onteigening werd gebruikt 
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Bijlage 1 - Kaart van de goedgekeurde zone 

 

 
Voorkoopzone (als bijlage - deel 3). 

©Afvaardiging voor de ontwikkeling van de stad. 
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Bijlage 2 - Illustratie van de verwaarlozingssituatie in de zone 

 

Toestand die de instelling van een voorkoopzone heeft gerechtvaardigd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(foto’s 2003) 
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Bijlage 3 - Door de stad aangekochte gebouwen ten gevolge van de goedkeuring van de voorkoopzone 

 
Korte Beenhouwersstraat 21 (aangekocht in 2006) 

 
 

Grasmarkt 64 (aangekocht in 2006) 

Restauratie beëindigd in 2010 

 

 

Getrouwheidsgang 6 (aangekocht in 2006 - Beroep 

van de koper + aankoper tegen de voorkoop, 

hangende) 

 

 

Beenhouwersstraat 25-27 

(aangekocht in 2010) 

 

 
 
Gebouw waarbij de dreiging tot onteigening wordt gebruikt Predikherenstraat 14 
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Strategische doelstelling 1 

Beheer van het goed 

 

Specifieke doelstelling 2 Ontwikkeling of aanpassing van een wettelijk kader en de 

uitvoering ervan 

Actieplan 10 Opvolgen van overtredingen en repressiemaatregelen 

 

 

 

Context van de actie 

Wegens de geografische en toeristische situatie staat de Unesco-zone onder sterke commerciële 

druk. Rekening houdend met het feit dat de administratieve procedures relatief zwaar en lang 

zijn, heeft dat tot gevolg dat ondernemingen [de eigenaars en handelaars] die hun kosten willen 

beperken, er vaak voor kiezen om hun zaak snel te openen en verzuimen om de vereiste 

vergunningen aan te vragen, vaak ten nadele van de esthetische en patrimoniale aspecten. In de 

loop der tijd heeft die variabele een aantal directe gevolgen voor de bebouwing gehad: 

overaanbod van commerciële uiting (uithangborden, advertenties), onbewoonde verdiepingen, 

weghalen van aparte toegangen tot de verdiepingen, enz. Omdat die afwijkingen tot op heden 

onvoldoende werden gecontroleerd, is een aanzienlijk deel van de gebouwen op dit moment in 

overtreding. In samenwerking met de verschillende stadsdiensten en de directie van 

Monumenten en Landschappen, alsook met Meneer Unesco (beheerder Grote Markt Unesco), 

worden er sinds kort voortdurend (veel regelmatiger) controles uitgevoerd om de in overtreding 

uitgevoerde werkzaamheden te beperken. 

 

Er worden ook andere controles uitgevoerd:  

- belastingen op uithangborden 

- belastingen op leegstaande gebouwen - lege verdiepingen 

- bezetting van de openbare weg (terrassen, etalages, verkoopstandaarden, enz.)  

 

 

Doelstellingen van de actie 

- een inventaris van de huidige [vastgestelde] inbreuken in elk gebouw in de zone opstellen 

- de met of zonder vergunning uitgevoerde werkzaamheden in de zone controleren  

- vastgestelde inbreuken berispen en opvolgen (ingebrekestelling, processen-verbaal, 

verzegeling, …) 

- aanwenden van andere strafrechtelijke middelen (vordering tot staking, ambtshalve 

verwijderen, enz.)  

 

 

Maatregelen en modaliteiten 

Projecten: 

- controle van stedenbouwkundige inbreuken in de brede zin van het woord  

- globale controle van de wettelijkheid op stedenbouwkundig vlak van nachtwinkels 

- globale controle van de wettelijkheid op stedenbouwkundig vlak van straatverkooppunten 

- definitie en aanwending van een procedure met duidelijke beschrijving van de 

verantwoordelijkheden van alle instanties in geval van ambtshalve verwijderingen  
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Begeleiding: 

De ‘Controlecel’ en de cel ‘Veiligheid’ 

 

Partners: 

Stad Brussel: 

- Departement Stedenbouw: cel ‘Vergunningen’ / cel ‘Historisch erfgoed’ / Juridische dienst / 

Dienst Architectuur 

- Departement Handel 

- Afvaardiging voor de Ontwikkeling van de Stad 

- Meneer UNESCO 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest:  

- Directie monumenten en landschappen 

 

 

Voorlopige kalender: 

- continue opvolging van de lopende dossiers en van nieuwe gepleegde inbreuken  

- juli 2012: definitie en toepassing van de procedure voor ambtshalve verwijderingen 

 

 

Middelen:  

In de ‘Controlecel’, het equivalent van +/- één halftijdse (2 inspecteurs die ook de andere zones 

van de Stad Brussel beheren) om de Unesco-zone te beheren. 

Gewone begroting van de Stad Brussel. 

 

Indicatoren: 

- aantal inbreuken in de zone  

- aantal open ‘inspectiedossiers’  

- aantal opgestelde processen-verbaal van bevinding van inbreuk  

- aantal opgeloste inbreuken 

 

Voor al die indicatoren geldt dat de evolutie eveneens wordt opgevolgd (stijging of daling). 

 

 



 

 

De Grote Markt van Brussel, Unesco-erfgoed 
Beheerplan -  2012-2015 
 

  
 

 45 

 

Strategische doelstelling 1 

Beheer van het goed 

 

Specifieke doelstelling 3 

 

De middelen inzetten om het beheer van de site te 

garanderen 

Actieplan 11 Subsidiebeleid 

 

a. Toekennen van subsidies voor alle 

conserveringswerkzaamheden aan beschermd erfgoed 

 

 

Context van de actie 

Voor alle conserveringswerkzaamheden aan beschermd erfgoed kan door het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest een subsidie worden toegekend. In het Besluit van de Brusselse 

Hoofdstedelijke Regering van 30 april 2003 worden de toekenningsvoorwaarden vastgelegd. 
 

Enkel de onderhouds- en restauratiewerkzaamheden aan definitief beschermde goederen komen 

in aanmerking voor een subsidie. 

Werkzaamheden ter verbetering van het comfort kunnen als gevolg van de moeilijkheden 

betreffende de verplichting om de elementen van het interieurdecor te bewaren, slechts 

gedeeltelijk worden gesubsidieerd.  

Verbouwingswerken komen niet in aanmerking voor subsidies. 

 

Voor openbare begunstigden (gemeenten, OCMW, verenigingen van sociale huisvesting, ...) wordt 

het subsidiepercentage op 80 % vastgelegd, inclusief btw en erelonen van de architecten.  
Voor privébegunstigden bedraagt het subsidiepercentage 40 % voor 

conserveringswerkzaamheden waarvan u de lijst in artikel 2 van het besluit van 30 april 2003 

terugvindt. 

Dat percentage wordt vastgelegd op 50 % van de toegelaten uitgaven met betrekking tot de 

beschermde gevel van aan de rooilijn aanpalende gebouwen of van aanpalende gebouwen die 

zich maximaal tien meter achter die rooilijn bevinden. 

Dat percentage wordt met 25 % verhoogd als de begunstigde een natuurlijk persoon is die het 

beschermde goed persoonlijk bewoont en waarvan de inkomsten lager dan 30.000 euro liggen, 

verhoogd met 2.500 euro per persoon ten laste. 

In de volgende gevallen kan het subsidiepercentage 80 % bedragen: 

1° het gebouw bevindt zich sinds ten minste 1 januari 2000 in een sterk vervallen en onbewoonde 

staat 

2° het gebouw is in de zone van een geldend wijkcontract opgenomen 

3° het gebouw biedt onderdak aan een museum waarvan het interieur beschermd is en dat het 

hele jaar voor het grote publiek toegankelijk is 

4° het betreft het herstellen van verdwenen elementen die van historisch, archeologisch, artistiek, 

esthetisch, wetenschappelijk, sociaal, technisch of folkloristisch belang zijn 

5° het betreft voorafgaande studies, opmetingen, onderzoeken en installaties die nodig zijn voor 

het opstellen van een aanvraagdossier voor stedenbouwkundige vergunningen voor de uitvoering 

van conserveringswerkzaamheden 
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In het Besluit van 30 april 2003 wordt gestipuleerd dat er drie kostenramingen van verschillende, 

al dan niet erkende ondernemingen aan het dossier moeten worden toegevoegd. 

De berekening van de subsidie gebeurt op basis van de door de eigenaar gekozen kostenraming. 

De verbintenis tot subsidies gebeurt op basis van de schatting van de goedgekeurde 

werkzaamheden. 

De betaling van de subsidies gebeurt op basis van de vorderingsstaten en kan over verschillende 

jaren worden gespreid. 

 

 

Doelstellingen van de actie 

Het doel is het stimuleren van het opwaarderen van het onroerend erfgoed, voor de conservering 

ervan en om het in goede staat te houden. 

 

 

Maatregelen en modaliteiten 

 

Projecten: 

- Toekennen van subsidies voor alle conserveringswerkzaamheden aan het beschermde erfgoed 

volgens de voorwaarden in het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 30 april 

2003. 

 

Begeleiding: 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest: directie van Monumenten en Landschappen 

 

Partners: 

 

 

Voorlopige kalender: 

Actie wordt voorgezet 

 

Middelen:  

De subsidies worden in functie van de beschikbare budgettaire kredieten toegekend. Elk jaar 

worden er nieuwe kredieten in de gewestelijke begroting ingeschreven. 

Het toekennen van subsidies is een taak voor de beambten van de directie van Monumenten en 

Landschappen.  

 

 

Indicatoren: 

Jaarlijkse balans met een overzicht van het bedrag van de verbintenissen en dat van de 

liquidaties, respectievelijk voor de Grote Markt en voor de bufferzone.  
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Strategische doelstelling 1 

Beheer van het goed 

 

Specifieke doelstelling 3 

 

De middelen inzetten om het beheer van de site te 

garanderen 

Actieplan 11 Subsidiebeleid 

 

b. Verdelen en benutten van de bestaande subsidies. 

Instellen van specifieke premies voor gevoerde strategieën. 

Aantrekken van openbare en privé-investeerders. 

 

 

 

Context van de actie 

Zowel de Grote Markt als de bufferzone zijn hoofdzakelijk samengesteld uit percelen die 

eigendom zijn van privé-eigenaars, waarbij de overheid slechts een relatief beperkt aantal 

goederen bezit (grote openbare gebouwen en een tiental huizen met commerciële 

benedenverdiepingen). Die ‘versnippering’ van eigendom betekent een veelvoud van 

tussenkomende partijen (500 tot 800) wat een zekere belasting betekent bij het uitvoeren van 

grootschalige acties.  

Een van de beweegredenen om deze acties uit te voeren, is het vrijmaken en promoten van 

financiële middelen als steun voor particulieren en die beschikbaar zijn in het kader van 

patrimoniale en stedenbouwkundige strategieën (zie hieronder). Die middelen zijn afkomstig van 

openbare subsidies, of van partnerschappen met privé-investeerders. 

 

 

Doelstellingen van de actie 

Het vrijmaken van middelen heeft als doel om de in het beheerplan gedefinieerde patrimoniale 

en stedenbouwkundige strategieën te ondersteunen en te concretiseren, door financiële 

aanvullingen aan privé-eigenaars toe te kennen zodat die kwaliteitsprojecten kunnen opstarten. 

 

 

Maatregelen en modaliteiten 

 

Projecten:  

- Verdelen en benutten van de bestaande subsidies: 

De bestaande gewestelijke subsidies worden aan de eigenaars aangeboden en benut: 

- gewestelijke subsidies voor de onderhouds- en restauratiewerkzaamheden aan 

beschermde goederen (BWRO, art. 240, besluit van 30 april 2003) (actieplan 11a) 

- gewestelijke subsidies voor de opwaardering van het kleine erfgoed, meer bepaald de 

decorelementen die een verrijking zijn voor de openbare ruimte en het leefklimaat 

(BWRO, art. 240) 

- premies voor de renovatie van het woonmilieu  

- premies voor het verfraaiïen van gevels 
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- Instellen van specifieke premies voor gevoerde strategieën: 

De Stad Brussel heeft een premie ingesteld om de acties rond de renovatie van de 

leegstaande verdiepingen boven handelszaken te ondersteunen: gemeentepremie voor 

de creatie van een afzonderlijke toegang tot de woning (als bijlage - volume 3). 

In 2009/2011 heeft het steunpunt Atrium Brussel Centrum een specifieke premie 

ingesteld voor de actie in de Kaasmarktstraat, met als doel het commerciële imago op te 

waarderen (zie 2.7.22). 

 

- Aantrekken van openbare en privé-investeerders: 

In het kader van de strijd tegen verwaarloosde gebouwen (zie fiche 3.8.23 en 3.8.42) en 

van het advies aan de aanvragers (zie fiche 2.6.19) werden de privé-eigenaars in contact 

gebracht met openbare instellingen - sociale verhuurkantoren, Project X - en eventueel 

privé-investeerders. 

 

Begeleiding: 

Afvaardiging voor de Ontwikkeling van de Stad 

 

Partners: 

Stad Brussel 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

 

Kalender: 

Actie wordt voortgezet 

Gemeentepremie: verlenging van het mechanisme in 2012  

 

 

Middelen:  
Openbare financiële middelen: subsidies, gemeente- en gewestelijke premies 

Personeelsmiddelen: 50 dagen / persoon / jaar 

 

 

Indicatoren: 

- Totaalbudget / jaar, toegekend aan de premiemechanisme voor afzonderlijke toegang 

- Aantal gebouwen / jaar dat premies ontvangt (per type) 

- Aantal dossiers / jaar waarbij een advies inzake premies werd gegeven 

 

 

 

Herinnering aan gerealiseerde projecten: 

Premie voor aparte toegang: 

- in 2010 - 0 ingediende premieaanvragen 

 Totaalbudget: € 113 651,43 

- in 2011 - 6 ingediende premieaanvragen 

 Totaalbudget: € 81 245,20 
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Strategische doelstelling 1 

Beheer van het goed 

 

Specifieke doelstelling 4 De verschillende doelgroepen en partijen en in het bijzonder 

de inwoners en handelaars uit de wijk erbij betrekken 

Actieplan 12 Oprichting van de Adviescommissie van de Handelaars en 

wijkforums - NOG TE BEPALEN 
 

 

 

Context van de actie 
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Strategische doelstelling 2 

Behoud van het erfgoed door er de integriteit en de authenticiteit van te verzekeren 

 

Specifieke doelstelling 5 Controle, behoud en onderhoud van de beschermde Grote 

Markt - site 

Actieplan 13 Regelmatige inspecties van de gevels van de huizen op de 

Grote Markt 

 

 

Context van de actie 

 

In 1998 gelast de stad Brussel, die zich bewust is van het belang van het belangrijke architecturale 

erfgoed van de Grote Markt en de snelle aantasting ervan, de cel ‘Historisch erfgoed’ om een 

historische en architecturale studie van de huizen op de markt uit te voeren.  

Met het doel om een objectieve balans over de conserveringstoestand voor te leggen en om die 

in de toekomst beter te beheren, werd die studie vervolgens via een plaatsbeschrijving van alle 

gevels uitgevoerd. In het kader van de evaluatie van de conserveringstoestand van die gevels, 

werden er in 2000, 2001, 2002, 2004 en 2007 vanaf een gondel inspecties uitgevoerd. 

Die inspecties vormen de voorlopige diagnosefase. Dankzij die aanpak waren we in staat om de 

materialen die bij de bouw van de gevels werden gebruikt, te identificeren, alsook de staat van 

verval, de kwaliteit van het voegwerk en de aantastingen zoals barsten, steensplinters, 

biologische ontwikkelingen, corrosie van metalen elementen, enz. 
Bij elke inspectie werden er rapporten opgesteld. 

 

 

Doelstellingen van de actie 

 

- Opvolging van de conserveringstoestand van de gevels van de huizen 

 

 

Maatregelen en modaliteiten 

 

Project: 

- Opstellen van overzichtstabellen voor de opvolging van de conserveringstoestand van de 

gevels van de huizen. Er worden regelmatig inspecties vanaf een gondel uitgevoerd.  

 

Begeleiding: 

Stad Brussel: de cel ‘Historisch erfgoed’ 

 

Partners:  

Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

 

Kalender: 

Om de 2 jaar worden er inspecties uitgevoerd 
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Middelen: 

Huur van de gondel - begroting van de stad Brussel 

 

 

Indicatoren: 

• aantal uitgevoerde inspecties 

• aantal voorgelegde rapporten 

 

 

Herinnering aan gerealiseerde projecten: 

In 2000, 2001, 2002, 2004 en 2007 werden er vanaf een gondel inspecties uitgevoerd:  

- fotoreportage; 

 

  
 

  
 

 

- plannen van de materialen en pathologieën die voor elk huis werden opgesteld, 

voorbeeld huis nr. 39 Den Ezel. 
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Strategische doelstelling 2 

Behoud van het erfgoed door er de integriteit en de authenticiteit van te verzekeren 

 

Specifieke 

doelstelling 5 

Controle, behoud en onderhoud van de beschermde Grote 

Markt - site 

Actieplan 14 Restauratie van de gevels van de huizen op de Grote Markt 

 

 

 

Context van de actie 

In oktober 2001 liet de cel ‘Historisch erfgoed’ voorafgaande testen en onderzoeken uitvoeren 

voor de restauratie van Grote Markt nr. 39, eigendom van de stad Brussel. Die voorafgaande 

studies, alsook de restauratie van de gevel die in mei 2004 werd beëindigd, werden uitgevoerd bij 

wijze van voorbeeld en test van de technieken die bij de restauratie van andere gevels op de 

Grote Markt moeten worden aangewend. 

In 2007 volgde een tweede ronde van werkzaamheden: de restauratie van de gevels van de 

huizen De Sterre, De Zwaan, Het Brouwershuis, De Roos en Den Bergh Thabor die in 2008 werd 

afgerond. Net als bij de vorige werkzaamheden, werd er een reeks wetenschappelijke en 

technische analyses op de huizen uitgevoerd die ons ook hier hebben geholpen bij de keuze van 

uit te voeren ingrepen.  

Ook voor de volgende werkzaamheden werd dezelfde methodologie gevolgd: de restauratie van 

de gevels van de huizen De Heert, Jozef en Anna, Den Engel, Het Kleermakershuis, De Duive en De 

Wapens van Brabant die momenteel aan de gang is. 

Het soort ingreep waarvoor we opteerden, was de conservering en het maximale behoud van de 

huidige situatie, alsook de conservering van alle sporen die getuigen van de geschiedenis van de 

gevels. 

De ingrepen zijn gericht op een conservering op lange termijn en niet zozeer op regelmatige en 

gerichte reparaties. 

 

 

Doelstellingen van de actie 

 

- Verzekeren van de conservering, de duurzaamheid en het onderhoud van de gebouwen 

op de Grote Markt. 

 

 

Maatregelen en modaliteiten 

 

Project: 

Restauratie van de gevels van de huizen op de Grote Markt: 

- nrs. 20 tot 28: De Heert, Jozef en Anna, Den Engel, Het Kleermakershuis, De Duive en De 

Wapens van Brabant 

- nrs. 1 tot 7: Den Conink van Spaignien, Den Cruywagen, Den Sack, De Wolvin, De Hoorn en 

De Vos 

- nrs. 34-38: De Helm, De Pauw, De Kleine Vos en Den Eyck en Sint Barbara 
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Begeleiding: 

Stad Brussel - cel ‘Historisch erfgoed’ 

 

Partners: 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest - directie van Monumenten en Landschappen.  

 

Kalender: 

2011 - 2012 - restauratie van de gevels van de huizen nrs. 20 tot 28: De Heert, Joseph en Anne, 

Den Engel, Het Kleermakershuis, De Duive en De Wapens van Brabant 

2014 - 2015 - restauratie van de gevels van de huizen nrs. 1 tot 7: Den Conink van Spaignien, Den 

Cruywagen, Den Sack, De Wolvin, De Horen en In Den Vos. 

2017 - 2018 - restauratie van de gevels van de huizen nrs. 34-38: De Helm, De Pauw, De Kleine Vos 

en Den Eyck en Sint Barbara. 

 

Middelen: 

Subsidies van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: 80 % 

Begroting van de stad Brussel: 20 % 

Gemiddelde prijs voor de restauratie per gevel: 200.000,00 EUR 
 

 

Indicatoren: 

• Aantal uitgevoerde restauraties 

 

 

Herinnering aan gerealiseerde projecten: 

 

- Restauratie van de gevel van het huis nr. 39 Den Ezel in 2004 

 

 
Vóór en na de restauratie  
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- Restauratie van de gevels van de huizen nrs. 8 tot 12: De Sterre, De Zwaan, Het 

Brouwershuis, De Roos en Den Bergh Thabor in 2008 

 

 
Vóór en na de restauratie  

 

 

- Restauratie van de gevels van de huizen op de Grote Markt: 

nrs. 20 tot 28: De Heert, Jozef en Anna, Den Engel, Het Kleermakershuis, De Duive 

en De Wapens van Brabant 

 

  
Vóór en tijdens de uitvoering  
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Strategische doelstelling 2 

Behoud van het erfgoed door er de integriteit en de authenticiteit van te verzekeren 

 

Specifieke doelstelling 5 Controle, behoud en onderhoud van de beschermde Grote 

Markt - site 

Actieplan 15 Behoud en restauratie van het interieur van huizen die 

eigendom zijn van de stad en van privé-eigenaars  

 

a. Restauratieproject van de huizen nrs. 13-14 op de 

Grote Markt 

 

 

 

Context van de actie:  

De stad Brussel is eigenaar van de goederen gelegen te Grote Markt 1, 9, 10, 13, 14 en 39. Die 

worden beheerd of verhuurd door de Grondregie. Hier bevinden zich onder andere De Zwaan, 

Den Conink van Spaignien en het Brouwershuis. 
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Die prestigieuze plaatsen op één van de mooiste plekjes op aarde geven de stad Brussel een zeker 

cachet, dat ze wel moet onderhouden. 

 

In 2008 werd het huis nr. 39 Den Ezel volledig gerestaureerd: de werkzaamheden betroffen zowel 

het hoofdgebouw (binnenkant en achtergevel, de hoofdgevel was in 2004 gerestaureerd (zie fiche 

2.5.14), alsook het achtergebouw (binnenkant en gevel)). 

 

De huizen nrs. 13-14, De Faem en De Cluyse zijn recente aankopen van de stad Brussel. 

Tijdens de zitting van 8 december 2003 keurde de gemeenteraad die aankoop in het algemene 

belang ter waarde van € 3.436.000,00 goed. 

 

De gebouwen nrs. 13-14 van de Grote Markt bezetten 2 aparte percelen.  

Nr. 13 is bereikbaar via een doorgang onder de gevel van Grote Markt 14.  

Nr. 14 (huis De Cluyse) bestaat uit een hoofdgebouw en een achtergebouw. De achterkant van het 

perceel grenst aan het gebouw van de Agora-galerij, wat een enorm volume in het Ilot Sacré 

vormt, daar waar zich vroeger doodlopende straatjes en steegjes bevonden.  

De projectstudies werden aan een extern studiebureau toevertrouwd. 

Het totale restauratieproject voorziet eveneens het opfrissen van de technische en 

veiligheidsinstallaties en van het verwarmingssysteem. 

Naast de functies op de benedenverdieping en 1e verdieping, een schepenkabinet en het Grote 

Evenementenbureau, zijn de overige verdiepingen voor huisvesting voorzien. 

 

 

Doelstellingen van de actie:  

- Restaureren en onderhouden van het erfgoed dat eigendom is van de Stad Brussel  

 

 

Maatregelen en modaliteiten 

 

Projecten: 

- Restauratieproject van de huizen gelegen te Grote Markt 13 en 14 

 

Begeleiding:  

De Grondregie van de Stad Brussel 

 

Partners:  

Schepen van Personeel en Toerisme van de Stad Brussel 

De cel ‘Historisch erfgoed’ van de Stad Brussel 

 

Kalender:  

De Grondregie hoopt in 2012 de nodige stedenbouwkundige vergunningen voor de uitvoering van 

de werkzaamheden te verkrijgen: planning wordt verder uitgewerkt.  

 

Middelen: 

Begroting: Stad Brussel. 
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- De uitvoering van een aantal voorafgaande werkzaamheden zal worden toegekend aan 

de jaarlijkse opdrachtnemer voor afbraak- en gelijkaardige werkzaamheden in gebouwen 

van de stad Brussel die aan privaatrecht zijn onderworpen, met name de firma G&A DE 

MEUTER N.V. die een offerte van 45.245,00 EUR, exclusief herziening en btw heeft 

ingediend.  

- Bij dat bedrag moet nog de reparatie van een vloer en een kleine dakbedekking ter 

waarde van 15.000 EUR, exclusief herziening en btw, worden bijgeteld, wat neerkomt op 

een totaalbedrag van 72.896,45 EUR, inclusief 21 % btw. 

- De totale kosten voor de restauratiewerkzaamheden zijn nog niet gekend. 

 

 

Indicatoren: 

- Restauratie van een beschermd historisch erfgoed 

- Renovatie van de installatieruimtes en mogelijke creatie van huisvestingseenheden  

 

 

Herinnering aan gerealiseerde projecten:  

- Volledige restauratie van de binnenkant van het huis nr. 39 Den Ezel.  

Werkzaamheden beëindigd in 2008 

 

 
Hoofdgebouw - 1e verdieping - vóór en na de restauratie 

 
Hoofdgebouw - zolder - vóór en na de restauratie 
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Hoofdhuis - achtergevel - vóór en na de restauratie 

 

 
 

 

Achterhuis - achtergevel - vóór en na de restauratie 
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Strategische doelstelling 2 

Behoud van het erfgoed door er de integriteit en de authenticiteit van te verzekeren 

 

Specifieke doelstelling 5 Controle, behoud en onderhoud van de beschermde Grote 

Markt - site 

Actieplan 15 Behoud en restauratie van het interieur van huizen die 

eigendom zijn van de stad en van privé-eigenaars  

 

b. Opvolging van de ingediende vergunningen bij de directie 

van Monumenten en Landschappen van het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest 

 

 

 

Context van de actie:  

De huizen die eigendom zijn van privé-eigenaars worden aandachtig opgevolgd door de 

instellingen die zich met de conservering en bescherming van die huizen bezighouden: de directie 

van Monumenten en Landschappen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de cel ‘Historisch 

erfgoed’ van de stad Brussel. De projecten worden op vraag van de eigenaars door architecten 

ontwikkeld. 

 

De conservering van het onroerend erfgoed houdt in dat de goederen in goede staat worden 

gehouden zodat we dit erfgoed aan toekomstige generaties kunnen doorgeven. 

De directie van Monumenten en Landschappen is, in samenwerking met de directie Stedenbouw, 

belast met de opvolging van de aanvraagdossiers voor conserveringswerkzaamheden aan 

beschermd erfgoed (beschermd en bewaard). 

De afgevaardigde ambtenaar voor Stedenbouw levert de stedenbouwkundige vergunning die de 

werkzaamheden goedkeurt af in de vorm van een unieke vergunning.  

Voor alle conserveringswerkzaamheden aan beschermd erfgoed (cfr. fiche 1.3.11) kan er een 

subsidie worden toegekend.  

 

Doelstellingen van de actie:  

Onderhouden en restaureren van privégebouwen met respect voor hun authenticiteit.  

 

Maatregelen en modaliteiten 

Projecten: 

- opvolging van de ingediende vergunningen bij de directie van Monumenten en 

Landschappen. 

 

Afgeleverde stedenbouwkundige vergunningen: 

- restauratie/renovatie van het dak van het huis Den Engel op de Grote Markt, nr. 23 (2011) 

- verbouwing van de benedenverdieping van het huis Het Hert op de Grote Markt, nr. 20 (in 

2012) 

 

Begeleiding:  

Brussels Hoofdstedelijk Gewest: directie van Monumenten en Landschappen. 
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Partners:  

Brussels Hoofdstedelijk Gewest: Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen. 

Stad Brussel: de cel ‘Historisch erfgoed’. 

 

Kalender:  

1. Huis te Grote Markt nr. 23 - werkzaamheden voorzien in 2012. 

2. Huis te Grote Markt nr. 20 - werkzaamheden voorzien in 2012. 

 

Middelen: 

Begroting: de werkzaamheden worden door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gesubsidieerd 

(actieplan 11a). 

Privébegroting. 

 

 

Indicatoren: 

- aantal ingediende aanvragen; 

- aantal uitgevoerde projecten. 

 

 

Herinnering aan gerealiseerde projecten: 

 

Volledige restauratie in 2009 van de huizen nrs. 16-17-18 die eigendom zijn van de KBC. 
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Strategische doelstelling 2 

Conservering van het erfgoed door er de integriteit en de authenticiteit van te 

verzekeren 

 

Specifieke doelstelling 5 Controle, conservering en onderhoud van de beschermde 

Grote Markt - site 

Actieplan 16 Restauratie en onderhoud van het stadhuis 

 

 

 

Context van de actie 

 

Ligging 

Het stadhuis bevindt zich op de Grote Markt van Brussel en neemt daar het grootste gedeelte van 

de zuidwestelijke kant in beslag. 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdgevel                                                         plan van de zolderverdiepingen 
 

Geschiedenis 

Het stadhuis van Brussel is zowel een belangrijk architecturaal gotisch meesterwerk uit de 15e 

eeuw als een uitzonderlijke getuigenis van een restauratie in de 19e eeuw. De pracht van het 

interieur maakt van dit gebouw een van de meest weelderige gebouwen van het land. Het bezit 

een belangrijk erfgoed, zowel op artistiek als op historisch vlak (schilderijen, beeldhouwwerken, 

wandtapijten), dat verschillende episodes uit de geschiedenis van de stad, van Brabant en van de 

Zuidelijke Nederlanden oproept. 

Vandaag de dag is het stadhuis het centrum van het politieke beheer van de stad (zetel van het 

college van de burgemeester en schepenen), het kader voor culturele evenementen en de plaats 

voor officiële recepties. 
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Zalen en collecties 

In het stadhuis komen verschillende stijlen en tijdperken met elkaar in aanraking. Het voorste 

gedeelte getuigt van de respectvolle reconstructie van het middeleeuwse gebouw na het 

bombardement van 1695 en van de zeer grondige werkwijze van de restaurateurs-architecten van 

de 19e eeuw die het gebouw zijn originele prestige wilden teruggeven.  

Aan de achterkant heeft de bouw van een nieuwe vleugel door de Staten van Brabant in het begin 

van de 18e eeuw een aaneenschakeling van zalen in de stijl van Lodewijk XIV gecreëerd. De twee 

hoofdzalen dienen vandaag voor de vergaderingen van het College en van de Gemeenteraad.  

De Militiezaal en de Gotische Zaal op de benedenverdieping waren tot januari 2012 het decor 

voor tijdelijke tentoonstellingen; die zalen krijgen binnenkort een nieuwe bestemming. 

De kunstwerkcollecties worden beheerd door de musea van de Stad Brussel die instaan voor de 

goede conservering en de opwaardering ervan. 

 

 

Doelstellingen van de actie 

Meer nog dan de andere gebouwen met patrimoniale waarde die eigendom zijn van de stad, 

vervult het Stadhuis meerdere functies waarbij de soms uiteenlopende belangen zo goed mogelijk 

moeten beheerd worden: 

- op een duurzame manier zekerstellen van de conservering, het onderhoud en de 

restauratie van dit monument dat deel uitmaakt van het beschermde historische erfgoed 

van de stad Brussel, alsook van de goede conservering van de kunstwerken en het 

meubilair in het stadhuis 

- behoud van het aspect van politieke vertegenwoordiging van het stadhuis, een rol die het 

gebouw al meer dan 5 eeuwen vervult  

 

 

Maatregelen en modaliteiten 

Projecten: 

- Restauratiewerkzaamheden aan de buitenkant: 

• Restauratie en onderhoud van het volledige schrijn - en siersmeedwerk van de twee 

dubbele ingangspoorten van het Stadhuis: onderhoud en restauratie (vervangen van een 

aantal structurele houten delen, reparatie van de uitgesneden aanslaglijst van de poort 

naar de Grote Markt, restauratie en onderhoud van het decoratieve of functionele 

ijzerwerk op de twee poorten). De studie werd in 2011 uitgevoerd.  

• Restauratie van het volledige raamwerk van de 1e verdieping van het Stadhuis  

Voorafgaande patrimoniale studie, gevolgd door een studie van de gezondheidstoestand van 

het raamwerk op de 1e verdieping (staat van het schrijnwerk, glaswerk, bescherming van de 

betimmeringen, staat van het bouwbeslag, …)  

• Restauratie van de volledige dakbedekking in leisteen van de 2 hoofdgebouwen 

• Nachtelijke opwaardering door de gevel van het gebouw te belichten 

 

- Restauratiewerkzaamheden aan het interieur: 

• Restauratie van de schoorsteenmantel in het kabinet in renaissancestijl. Patrimoniaal 

onderzoek in verband met dit element, analyses van en proefboringen in de stenen en de 

afwerking, onderzoek van de oorzaken van de aantasting van het element dat moet 

worden gerestaureerd.  
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• Aanpassing van bepaalde architecturale elementen of werkwijzen in het gebouw met als 

doel een aantal aspecten met betrekking tot energiebesparing te verbeteren, 

bijvoorbeeld door de zolderruimte goed te isoleren, het raamwerk aan de buitenkant te 

controleren en te repareren, de verlichting aan de huidige behoeften en 

gebruiksomstandigheden van het gebouw aan te passen, enz.  

• Overeenstemming met de wetgeving inzake brandveiligheid: alarm, noodverlichting en op 

langere termijn de volledige renovatie van de elektrische voedingsnetwerken en van de 

verlichtingsinstallaties (gloeilampen) of armaturen in de kantoorgedeelten (2e verd.) 

 

- Inrichtingsprojecten voor bepaalde ruimtes: 

• Inrichting van een conferentiezaal in de Militiezaal en de Gotische Zaal op de 

benedenverdieping 

• Herinrichting van de onthaalruimte 

 

- Kunstwerken 

• Actualiseren van de inventaris van kunstwerken, controle van hun conserveringstoestand 

 

Begeleiding: 

Stedenbouw - Architectuur - beheer van het historische erfgoed 

 

Partners: 

Kabinet van de burgemeester 

Dienst Protocol 

“Visit Brussels” (vroeger BITC) 

Gesubsidieerde werken (ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest), directie van 

Monumenten en Landschappen, Vooruitgangsstraat 80 bus 1 te 1035 Brussel 

Departement Stedenbouw: studiebureau (architectuur), speciale technieken 

 

Kalender: 

- Restauratie en onderhoud van het volledige schrijn- en siersmeedwerk van de twee 

dubbele ingangspoorten van het Stadhuis: project voor 2012 

- Restauratie van het volledige raamwerk van de 1e verdieping van het Stadhuis: voorstudie 

voorgelegd aan de gewestelijke instanties in 2011 

- Restauratie van de dakbedekking: voorzien voor 2013-2014 

- Nachtelijke opwaardering door de gevel van het gebouw te belichten: voorzien voor de 

lente 2012 

- Restauratie van de schoorsteenmantel van het renaissancekabinet: voorzien in 2012 

- Overeenstemming met de wetgeving inzake brandveiligheid: alarm, noodverlichting en op 

langere termijn de volledige renovatie van de elektrische voedingsnetwerken en van de 

verlichtingsinstallaties (gloeilampen) of armaturen in de kantoorgedeelten (2e 

verdieping): aan de gang 

- Conferentie- en receptiezaal op de benedenverdieping: 2012-2013 

- Herinrichting van de onthaalruimte: wordt bestudeerd 

 

Middelen:  

Begrotingen van verschillende stadsdiensten: Stedenbouw - Architectuur, Organisatie - Protocol 

Gewestelijke subsidies voor beschermde goederen (80 % van het bedrag van de 

restauratiewerkzaamheden) 
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Indicatoren: 

- Nakomen van de kalender voor de restauraties 

- Evolutie van de toegekende budgetten voor de restauratie van het gebouw 

- Actualiseren van de inventaris van kunstwerken, controle van hun conserveringstoestand 

- Evaluatie van de energiebesparingen 

- Evaluatie van de veiligheidsmaatregelen van de jaarlijkse brandoefening  

 

Herinnering aan gerealiseerde projecten: 

- Restauratie van de Belforttoren en van Sint-Michiel er bovenop: afgerond in 1997 

- Restauratie van de gevels en van de beeldhouwwerken op de gevels: 1997-1998 

- Restauratie van het interieur van de raadzaal: 1998-1999 

- Restauratie van het interieur van de Grangé-galerij: 1999 

- Restauratie van de versiering van de Eretrap: 2000 

- Balkon van de 1e verdieping, gevel naar de Vruntstraat: 2003 

- Aanpassing van bepaalde architecturale elementen of werkwijzen in het gebouw met als 

doel een aantal aspecten met betrekking tot het besparen van energie te verbeteren, 

bijvoorbeeld: een betere isolatie in de zolderruimtes: 2011 

 

  
Staat van de zolder vóór de werkzaamheden van 2011                     Tijdens de werkzaamheden - november 2011 

 
- Controle en reparatie van het raamwerk aan de buitenkant, aanpassen van de verlichting 

aan de huidige behoeften en gebruiksomstandigheden van het gebouw, enz. 
- Integratie van een informatiebureau voor toeristen: 2011 
- Inrichting van landschapsbureaus op de zolder aan de kant van de Karel Bulsstraat: 

uitgevoerd in 2011 
- Reparatie van het meubilair van de kabinetten of zalen van het stadhuis: 2011 

- Herstel en onderhoud van de vlaggenmasten aan de hoofdgevel aan de Grote Markt, enz.: 

2011 

- Restauratie van 2 schilderijen: 2011 

 

Als bijlage - volume 3: 

Historische studie van de ramen van de 1e verdieping van het Stadhuis van Brussel, september 

2011 

 



 

 

De Grote Markt van Brussel, Unesco-erfgoed 
Beheerplan -  2012-2015 
 

  
 

 71 

 

Strategische doelstelling 2 

Behoud van het erfgoed door de integriteit en de authenticiteit ervan te verzekeren 

 

Specifieke doelstelling 5 Controle, behoud en onderhoud van de beschermde Grote 

Markt - site 

Actieplan 17 Restauratie en onderhoud van het Broodhuis 

 

 

Context van de actie 

 

Ligging 

Het Broodhuis bevindt zich op de Grote Markt, in het midden van de noordoostelijke kant. Dit 

neogotische gebouw is het resultaat van de restauratie die tussen 1873 en 1894 door 

stadsarchitect Pierre-Victor Jamaer werd uitgevoerd. Het Broodhuis werd in 1936 op de 

monumentenlijst geplaatst en is sinds 1998 deel van het werelderfgoed van de UNESCO evenals 

het stadhuis en alle huizen op de Grote Markt.  

 

 
Broodhuis - Museum van de stad Brussel 

Geschiedenis 

Vanaf 1860 vat de Stad Brussel, in volle historische en stedenbouwkundige ontwikkeling, het plan 

op om een gemeentemuseum op te richten. Daarvoor verzamelt ze verschillende getuigenissen 

uit haar verleden en ze vraagt aan verschillende artiesten om de wijken te vereeuwigen die tot 

afbraak veroordeeld zijn. Karel Buls, burgemeester tussen 1881 en 1899, en de archivaris van de 

Stad Alphonse Wauters brengen het project rond het gemeentemuseum tot een goed einde. Het 

museum dat in 1887 werd ingewijd, betrekt de tweede verdieping van het Broodhuis. In die tijd 

had Karel Buls al een dubbele doelstelling voor ogen: de geschiedenis van de stad verstaanbaar 

maken voor de lokale bevolking en de buitenlandse bezoekers in Brussel te ontvangen en te 

houden. 
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Door de groei van de collecties strekt het museum zich langzaamaan uit over het volledige 

gebouw. De collecties bestaan uit aanzienlijke donaties (bij de oprichting ontving het museum een 

omvangrijke donatie van mecenas John Waterloo Wilson), uit voorwerpen van archeologische 

opgravingen en de aankoop van voorwerpen en kunstwerken die typerend zijn voor 

ambachtelijke kunst, voor de folklore van Brussel en voor de ontwikkeling van de stad.  

 

Vandaag de dag vervult het museum van de Stad zijn prioritaire taken als openbare dienst, in het 

bijzonder de wetenschappelijke studie van het erfgoed van Brussel, de conservering en verrijking 

ervan, alsook de opwaardering bij het publiek. In de traditie van de oprichting van het museum 

vertaalt dit beleid zich dagelijks in de ontwikkeling van een programma dat ernaar streeft om de 

geschiedenis van Brussel voor de grote massa toegankelijk te maken. De voorstelling van de 

collecties die zich over verschillende verdiepingen spreidt, integreert voortaan het gebouw zelf, 

waarvan de geschiedenis en de architectuur een centraal pedagogisch element vormen dat zich 

aan de bezoeker voorstelt.  

 

Collecties  

Zie fiche_14_35. 

 

 

Doelstellingen van de actie 

- Instaan voor de conserverings-, restauratie- en onderhoudswerkzaamheden van het 

gebouw  

 

 

Maatregelen en modaliteiten 

 

Projecten: 

- Het scannen van het gebouw met het doel om een 3D-model te maken. Dit werk zal de 

exacte afmetingen en plannen van het gebouw verschaffen, en zal zijn nut bij 

verschillende verwezenlijkingen bewijzen, zoals de restauratie van het gebouw, de 

publicaties of de voorstelling aan het publiek  

- Restauratie van de gevels en de dakbedekking. Eerste stap - opstellen van een 

plaatsbeschrijving met het oog op de opmaak van een restauratiedossier  

- Toepassen van het preventie- en veiligheidsplan in geval van brand, bestaande uit de 

regelmatige herinnering aan de algemene instructies en de organisatie van een jaarlijkse 

evacuatieoefening  

 

Begeleiding: 

De cel ‘Historisch erfgoed’ van de Stad Brussel is als beheerder van het gebouw belast met de 

supervisie van het onderhoud en de restauratiecampagnes. 

 

Partners: 

- Museum van de Stad Brussel als beheerder van de collecties en de instelling 

- Archieven van de Stad Brussel als bewaarder van de archieven en van talrijke andere collecties 

en als wetenschappelijk team 
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- Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BROH en DML) als overheid die de vergunningen en 

subsidies voor de restauratie aflevert en over de goede uitvoering van de 

restauratiewerkzaamheden waakt 

- Verschillende comités van experts in functie van de geplande projecten 

 

Voorlopige kalender: 

- Scannen van het gebouw met het doel om een 3D-model te maken - 2013  

- Restauratie van de gevels en dakbedekking - 2014-2015 

- Toepassen van het preventie- en veiligheidsplan in geval van brand - 2012 

 

Middelen:  

Begroting van de stad  

Restauratie van de gevels en dakbedekking, schatting 9.500.000,00 euro 

 

 

Indicatoren: 

- Naleven van de kalender 

- Uitvoeren van de restauratiewerkzaamheden 

- Positieve evaluatie van de jaarlijkse brandoefening  

 

 

Herinnering aan gerealiseerde projecten: 

1998: schoonmaken van de gevels van het hoofdgebouw aan de kant van de Grote Markt 

2003: creatie van nieuwe ruimtes voor het publiek (toiletten en onthaal) 

2009: afwerken van de viertalige bewegwijzering  

2011: uitvoeren van een preventie- en veiligheidsplan in geval van brand  
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Strategische doelstelling 2 

Behoud van het erfgoed door de integriteit en de authenticiteit ervan te verzekeren 

 

Specifieke doelstelling 5 Controle, behoud en onderhoud van de beschermde Grote 

Markt - site 

Actieplan 18 Urgentieplan voor de beschermde Grote Markt en van de 

bufferzone 

 

 

Context van de actie 

Oprichten van een werkgroep “Analyse van de risico’s inzake het gebruik van openbare ruimtes 

tijdens de organisatie van evenementen die een risico voor de civiele veiligheid kunnen vormen” 

met het doel om de verschillende activiteiten die bij civiele veiligheid zijn betrokken, preventief te 

coördineren. 

 

Sinds oktober 2011 vergadert de werkgroep eenmaal per maand. 

De deelnemers zijn de vertegenwoordigers van de volgende instellingen: 

1. Instelling 1: brandweerdiensten en diensten voor dringende medische hulp 

2. Instelling 2: medische instellingen, waaronder het Rode Kruis België en het luik voor 

psychosociale hulp 

3. Instelling 3: politie 

4. Instelling 4: logistieke dienst van de Stad: departementen Wegeniswerken en Stedenbouw, 

alsook alle nuttige logistieke ondersteuning (openbare vervoersmaatschappijen, spoorwegen, 

beheerder van de voedingsnetwerken, …) in functie van de behoefte 

5. Instelling 5: communicatie 

 

De uitgevoerde risicoanalyses, en de voorgestelde plannen en voorzieningen worden ter 

goedkeuring voorgelegd aan de cel ‘Civiele veiligheid’, die door de burgemeester wordt geleid, 

en aan het algemene nood- en interventieplan van de stad toegevoegd. 

 

Voor het architecturale geheel ‘Ilot Sacré’, de zone binnen de bufferzone die door de 

Kleerkopersstraat, de Bisschopsstraat, de Arenbergstraat, de Bergstraat en de Grasmarkt wordt 

gevormd, wordt een specifieke risicoanalyse uitgevoerd. Dit is een buitengewone zone aangezien 

de straatjes te smal zijn voor interventievoertuigen. Bovendien wordt de zone door de 

restauranthouders grotendeels als terras gebruikt. 

Die straatjes moeten zo snel mogelijk kunnen worden geëvacueerd om, indien nodig, de 

interventie van de hulpdiensten mogelijk te maken. 

De noodzaak om een eigen alarmsysteem te installeren en de technische keuze zullen door de 

leden van de werkgroep worden besproken. 

 

 

Doelstellingen van de actie 

In functie van de prioriteiten stelt de werkgroep de volgende doelstelling op: 

a. een ‘evenementenplan’ per openbare ruimte, waarin het maximale aantal deelnemers 

(in functie van het soort evenement), de veiligheidsschema’s van elke instelling en alle 
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nuttige informatie voor het goede beheer van de veiligheid tijdens de organisatie van 

een evenement worden vermeld  

b. de multidisciplinaire voorzieningen die in geval van een noodsituatie moeten worden 

toegepast 

c. de invloed van het domino-effect tijdens meerdere gelijktijdige evenementen op het 

mobiliteitsplan en op de twee voorgaande punten 

 

 

Maatregelen en modaliteiten 

 

Project: 

Preventie- en veiligheidsplan voor de site en de bufferzone: 

- ‘Evenementenplan’ voor de Grote Markt  

- Installatie van een eigen alarmsysteem in het Ilot Sacré 

 

Begeleiding: 

De ambtenaar die belast is met de noodplanning, onder leiding van de stadssecretaris, leidt de 

werkgroep 

 

Partners: 

Brandweerdiensten en diensten voor dringende medische hulp 

Rode Kruis België 

Politie 

Brandweer 

Departementen Wegeniswerken en Stedenbouw 

MIVB, NMBS, … 

 

 

Indicatoren: 

- Aantal vergaderingen van de werkgroep 

- Aantal uitgevoerde risicoanalyses 

- Aantal voorgestelde en goedgekeurde plannen en voorzieningen 

 

 

Herinnering aan gerealiseerde projecten: 

In het Ilot Sacré 

In 1991 werd er een alarmsysteem geïnstalleerd. Die installatie bestond uit luidsprekers aan de 

gevels in het Ilot Sacré waar de terrassen van de restaurants de straat bezetten. In een 

noodsituatie konden de politie of de brandweer de muziek van de film “The Third Man” laten 

spelen. Dat was het teken voor de restauranthouders en handelaars om de doorgang voor de 

brandweerdiensten vrij te maken. 

Dit alarm werd technisch beheerd door de Riolendienst van de stad die op 1 juni 2010 werd 

ontbonden. De installatie is niet meer operationeel. 
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Strategische doelstelling 2 

Behoud van het erfgoed door er de integriteit en de authenticiteit van te verzekeren 

 

Specifieke doelstelling 6 Controle, behoud en onderhoud van de bufferzone 

Actieplan 19 Beschermde gebouwen 

 

Uitvoering van de referentiestaat van de beschermde goederen in 

de Unesco-zone 

 

 

 

Context van de actie 

Sinds 2010 ontwikkelt de DML een methode om de ‘referentiestaten’ op te maken van de 

goederen die onder een beschermingsmaatregel vallen. Dergelijke studies worden zo genoemd 

omdat ze ernaar streven referentiedocumentatie op te stellen over de morfologie van een 

gebouw, de geschiedenis en conserveringstoestand ervan. De referentiestaten hebben als doel 

om de kennis van de beschermde goederen te verbeteren door zich te beperken tot onderzoeken 

van beperkte omvang om één ervaren persoon de mogelijkheid te bieden om binnen één tot twee 

weken een woongebouw of een klein huurpand te behandelen.  

 

Het huidige project stelt voor om de referentiestaat van het erfgoed van het Ancien Régime in de 

Unesco-zone rond de Grote Markt op te stellen. Aangezien de Grote Markt op de 

werelderfgoedlijst werd geplaatst, moet het erfgoed in de zone op voortreffelijke wijze beheerd 

worden om het voorbeeld te stellen voor alle beschermde gebouwen in het Gewest. Het opstellen 

van een referentiestaat van de gebouwen in deze zone is dus volledig gegrond. 

 

De beschermde gebouwen in de Unesco-zone 

Alle staten hebben zich ertoe verbonden om alle noodzakelijke maatregelen te treffen om de 

monumenten op de werelderfgoedlijst te beschermen. In het licht van die ambitie naar 

uitmuntendheid moet het beheer van het erfgoed van de Grote Markt en de bufferzone dus 

verscherpt worden. Een voorbeeldig beheer van de gebouwen in deze zone zou zich als een 

olievlek kunnen uitbreiden over zowel het beheer van de niet-beschermde gebouwen in de zone, 

als over het beheer van alle beschermde gebouwen in het gewest. Het opmaken van de 

referentiestaten van de gebouwen in deze zone kan een dergelijk proces bevorderen. 

Daarnaast wordt de uitvoering van de referentiestaat van de beschermde goederen in de zone 

gerechtvaardigd door de kwetsbaarheid van het erfgoed, dat in wezen bestaat uit huizen van het 

Ancien Régime waarvan enkel de handelszaken op de benedenverdieping een bestemming 

hebben, terwijl de verdiepingen onbewoond zijn. Het gevolg van die welbekende situatie is dat 

het gebrek aan onderhoud en de daarmee gepaard gaande beschadigingen zich blijven 

opstapelen. 

In bijgevoegde tabel vindt u een opsomming van alle beschermde gebouwen in de zone. Die tabel 

bestaat vooral uit huizen met traditioneel voorkomen, die vermoedelijk uit het Ancien Régime 

stammen en later in verschillende mate veranderingen hebben ondergaan. In totaal zijn dat 178 

huizen. Het zijn die huizen die het voorwerp van een referentiestaat uitmaken. De moderne 

huizen en huurpanden (19e en 20e eeuw), 16 in totaal, de kerken en openbare gebouwen (7 

gebouwen) en de commerciële galerijen worden in eerste instantie niet behandeld. 
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Daarnaast zullen de referentiestaten in de categorie van de huizen met traditioneel voorkomen 

voorrang geven aan de ‘volledige’ klasseringen en aan die waarbij het interieur of de delen die 

vanaf de weg niet zichtbaar zijn, worden geviseerd. 164 gebouwen beantwoorden aan die criteria. 

Bovendien moeten we de gebouwen uitsluiten die al het voorwerp van bevredigende studies 

waren, zoals de 29 huizen op de Grote Markt die in het begin van de jaren 2000 door de cel 

‘Historisch erfgoed’ van de Stad werden gedocumenteerd. En ten slotte, aangezien de toegang tot 

de gebouwen afhankelijk is van de goede wil van de eigenaars, denken we dat het aantal 

gebouwen dat redelijkerwijs kan worden behandeld, ongeveer 90 eenheden zal bedragen.  

 

 

Doelstellingen van de actie 

Het doel dat we voor ogen hebben, is het creëren van een hulpmiddel om het beheer van de 

beschermde goederen te optimaliseren. Referentiestaten vergemakkelijken de behandeling van 

aanvragen voor een ‘unieke vergunning’ en kunnen zelfs dienen als basis voor historische studies 

die aan een restauratie voorafgaan. De kennis van de morfologie en de staat van de goederen 

biedt bovendien de mogelijkheid om de aandacht te vestigen op gebouwen die gevaar lopen, 

zodat we duidelijk de interventieprioriteiten kunnen bepalen. Bovendien wordt het mogelijk om 

de vervolging van eventuele inbreuken te objectiveren. Referentiestaten bieden eveneens de 

mogelijkheid om de in het verleden toegekende bescherming te herevalueren om eventuele 

aanpassingen die relevant zouden kunnen zijn, naar voor te schuiven. Aangezien de 

referentiestaten ook aan de eigenaars worden overgemaakt, helpen ze om die eigenaars bewust 

te maken van de patrimoniale kwaliteit van hun gebouw. Daarnaast zijn ze een aanvulling voor de 

beschikbare documentatie die als basis dient voor sensibiliseringscampagnes en publicaties. In dat 

opzicht zullen ze zeker een belangrijke rol spelen als er sprake is van het actualiseren van de 

inventaris van het erfgoed in de Vijfhoek.  

 

 

Maatregelen en modaliteiten 

Projecten: 

• Uitvoering van de referentiestaat van de beschermde goederen in de Unesco-zone 

 

Deze studies bestaan uit 6 delen: 

1 - Staat van de dossiers 

In dit gedeelte wordt de staat van de documentatie van de DML opgesteld zodat duidelijk wordt 

welke onderzoeken al op het gebouw werden gevoerd. Het doel is om te vermijden dat reeds 

bestaande onderzoeken opnieuw moeten worden opgestart. Als er in het verleden al substantiële 

documentatie werd opgesteld, worden bepaalde delen van de hieronder opgesomde 

referentiestaten niet uitgevoerd. 

2 - Bijkomende onderzoeken  

Die beperken zich tot de volledige en gedetailleerde verklaring van ingrepen die door 

bouwvergunningen worden gestaafd en tot de volledige kopie van de plannen van die ingrepen, 

alsook tot het overzicht van de bestemmingen die op het ogenblik van de vorige vergunningen 

werden toegestaan en van de huidige bestemmingen. 

3 - Analyse en beknopte beschrijving na bezoek ter plaatse 

Dit gedeelte biedt een analytische beschrijving van het goed, als aanvulling op de fotoreportage. 

Het is uitsluitend beperkt tot wat niet gemakkelijk waarneembaar is op de foto’s, zoals de 
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precieze identificatie van de materialen en van de conserveringstoestand, alsook enige 

chronologische aanduidingen. 

4 - Gezondheidstoestand 

De schade wordt beschreven in de vorm van een fiche, gerangschikt volgens de noodzaak om in te 

grijpen.  

5 - Schetsen 

Er worden eenvoudige plannen opgemaakt (plannen van elke verdieping en doorsneden). Via die 

plannen is het mogelijk om de perspectieven voor de foto’s te lokaliseren. Bovendien dienen die 

schetsen, bij gebouwen waar de verschillende bouwfasen kunnen worden geïdentificeerd, om de 

structuren van de verschillende tijdperken te lokaliseren.  

6 - Fotoreportage 

Foto’s illustreren op systematische manier: 

- de versieringen die in aanmerking komen voor de monumentenlijst 

- alle elementen die duidelijk kunnen worden gefotografeerd (deuren, schoorstenen, 

geraamte, plafonds, trappen, enz.) 

- een algemeen beeld op elk stuk 

- de vervallen delen of delen waarvan de conserveringstoestand door een foto 

gedocumenteerd moet worden 

De studies worden via openbare aanbesteding aan externe dienstverleners buiten de DML 

(kunsthistoricus of gespecialiseerde architect of bouwarcheoloog) toevertrouwd. 

Met het doel om kavels van 30 tot 50 gebouwen te vormen, zal de DML zorgen dat ze de 

toestemming van de eigenaars verkrijgt om de gebouwen te betreden. Al naargelang hun 

samenstelling maken de kavels het voorwerp van een openbare aanbesteding uit. 

 

Begeleiding: 

De cel ‘Werkzaamheden’ van de directie van Monumenten en Landschappen van het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest. 

 

Partners: 

Dit project wordt met voorbehoud van het akkoord van het kabinet Piqué voorgesteld. Het wordt 

door externe dienstverleners buiten de DML uitgevoerd 

 

Voorlopige kalender: 

De werkzaamheden worden over een periode van 4 jaar gespreid (einde werkzaamheden wordt 

eind 2015 voorzien). In de eerste twee jaar komen twee kavels van 23 gebouwen aan bod, in de 

twee volgende jaren nog twee kavels van 22 gebouwen. 

 

Middelen:  

Begroting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

De resultaten van een openbare aanbesteding zijn niet perfect voorspelbaar. Maar in het licht van 

de referentiestaten voor het gebouw die al door de DML zijn uitgevoerd, zou de gemiddelde prijs 

voor een referentiestaat tussen 3.000 en 4.000 euro exclusief btw moeten liggen.  

 

Het totaalbudget dat nodig is voor het project, wordt tussen 270.000 en 360.000 euro exclusief 

btw geraamd. Het ter beschikking stellen van het noodzakelijke budget om dit project uit te 

voeren, wacht nog op goedkeuring van de minister. 
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Indicatoren: 

- aantal uitgevoerde referentiestaten 

 

Herinnering aan reeds gerealiseerde projecten: 

- Referentiestaat - Grasmarktstraat nr. 24 en Greepstraat nr. 3 (als bijlage - deel 3) 
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Strategische doelstelling 2 

Behoud van het erfgoed door er de integriteit en de authenticiteit van te verzekeren 

 

Specifieke doelstelling 6 Controle, behoud en onderhoud van de bufferzone 

Actieplan 20 Niet-beschermde gebouwen 

 

 

 

Context van de actie:  

 

Behorende tot de Grondregie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: 

Op administratief en technisch vlak beheert de Grondregie ook de onroerende goederen die 

eigendom zijn van het ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Dat is eigenaar van 5 

gebouwen in de bufferzone, zie bijgevoegd plan. 

Recent werden er drie huizen in de Schuddeveldgang aangekocht (1). Die zullen deel uitmaken 

van het uitbreidingsproject van Theater Toone. De renovatie van de drie huisjes zal bijdragen tot 

de conservering van gebouwen uit de 17e eeuw. 

 

Behorende tot de Stad Brussel en tot de Grondregie van de Stad Brussel: 

De Grondregie van de Stad Brussel is eigenaar van een twintigtal onroerende goederen in de 

Unesco-zone. Ze beheert 25 appartementen, een dozijn commerciële ruimtes, waaronder 

hooggewaardeerde horeca-instellingen en kantoren, de feestzaal van La Madeleine, alsook 3 

goederen, en niet van de minste, die in erfpacht werden afgestaan: de Beurs, Hotel Amigo en 

parking ‘Schildknaap’, zie bijgevoegd plan.  

 

De Regie, die haar erfgoed wil conserveren en onderhouden, bestudeert de mogelijkheden om de 

ruimtes die daar nood aan hebben, te renoveren om de gebruikers ervan meer comfort te bieden 

en om de mogelijkheid te creëren om in die zelfde zone nieuwe woningen op de huurmarkt te 

brengen.  

 

In de Unesco-zone worden de gebouwen in de Beenhouwersstraat, de Predikherenstraat en de 

Korte Beenhouwersstraat door hun eigenaars, die enkel in commerciële rentabiliteit 

geïnteresseerd zijn, verwaarloosd. 

Onlangs is de Grondregie eigenaar geworden van een goed in de Beenhouwersstraat nrs. 25-27 - 

Eenmansstraatje nr. 12-14 (2) met het doel om een ommekeer op gang te brengen door de 

woningen te renoveren. De Stad Brussel is eveneens eigenaar geworden van een aantal 

gebouwen in het Ilot die via de Schuddeveldgang bereikbaar zijn (3). Die laatste gebouwen zullen 

ook bij de latere uitbreiding van Theater Toone worden betrokken.  

 

Het gebouw in de Beenhouwersstraat nrs. 25-27 - Eenmansstraatje nr. 12-14 is op dit moment 

gedeeltelijk bewoond, maar de verdiepingen van de 2 huisjes in het Eenmansstraatje staan leeg; 

de verdiepingen van nr. 14 zijn bovendien ontoegankelijk, de trap is verdwenen. Omdat die 

plaatsen slecht onderhouden zijn, zijn ze in algemeen slechte staat, vooral de verdiepingen van nr. 

14. Een barst in de scheidingsmuur met nr. 21-23 toont dat de muren tussen de 

benedenverdieping en de 1e verdieping verzakt zijn. 



 

 

De Grote Markt van Brussel, Unesco-werelderfgoed 
Beheerplan -  2012-2015 

 

 
 

 

 

 82 

De gebouwen in de Schuddeveldgang staan volledig leeg. Het betreft een geheel van drie 

gebouwen met twee verdiepingen die via oude en momenteel overdekte binnenplaatsen 

verbonden zijn. 

 

De gebouwen zijn niet beschermd en staan niet op de conserveringslijst. Het betreft een oud 

gebouw uit eind 17e eeuw - begin 18e eeuw waarop later een aantal ingrepen zijn uitgevoerd, 

zoals bij de gevel van de Beenhouwersstraat nr. 25-27 die in een neoklassieke stijl aan de 19e 

eeuw werd aangepast.  

 

De bestemmingen voor de gebouwen in de Beenhouwersstraat nrs. 25-27 - Eenmanstraatje nr. 

12-14 zijn een handelszaak (restaurant) van +/- 195 m
2
 en 4 woningen van +/- 359 m

2
, meer 

bepaald: 

- 1 restaurant (benedenverdieping van het hoofdgebouw) 

- 1 appartement dat door de uitbater wordt bewoond (1e verdieping, hoofdgebouw) 

- 1 duplex (2e verdieping en zolder, hoofdgebouw) 

- 2 eengezinswoningen (achtergebouwen) 

 

  
Luchtbeeld van Ilot 6 Beenhouwersstraat 25-27 

 

Doelstellingen van de actie:  

- Renovatie van de gebouwen die eigendom zijn van de overheid door de kwaliteit van de 

ingrepen in de bufferzone te definiëren 

- Maken van een portfolio als voorbeeld voor de andere eigenaars van de zone 

 

Maatregelen en modaliteiten 

 

Project 1:  

- Renovatie van de drie huizen in de Schuddeveldgang (Grondregie van het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest) 

 

 

 

1 

2 

3

1 

4 
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Project 2:  

- Renovatie van het gebouw in de Beenhouwersstraat 25-27 - Eenmansstraatje nr. 12-14 

(Grondregie van de Stad Brussel). 

Het gebouw heeft een gemengde bestemming - handelszaak en huisvesting - en beschikt 

over een afzonderlijke toegang. De Grondregie heeft een haalbaarheidsstudie uitgevoerd: 

er kunnen 4 woningen en één horecaruimte op de benedenverdieping worden 

gerenoveerd.  

 

Project 3:  

- Renovatie van een aantal gebouwen in het Ilot die via de Schuddeveldgang bereikbaar zijn 

(Stad Brussel) 

 

Begeleiding:  

Project 1: Beliris en de Grondregie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

Project 2: de Grondregie van de Stad Brussel 

Project 3: Stad Brussel, cel ‘Historisch erfgoed’ 

 

Partners:  

Project 1: Stad Brussel 

Project 2: departementen Handel en Stedenbouw van de Stad Brussel 

Project 3: departement Stedenbouw van de Stad Brussel. 

 

Voorlopige kalender:  

Project 1: de stedenbouwkundige vergunning wordt afgerond 

Project 2: lancering van een multidisciplinaire aanbesteding (in overleg met Stedenbouw) - juni 

2012 

Gunning van de opdracht eind 2012 

Aanvraag voor unieke vergunning: januari 2013 

Aanvang van de werkzaamheden: januari 2014 (18 maanden) 

Project 3: nog te bepalen 

 

Middelen:  

Budget:  

Project 1: begroting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Werkzaamheden geschat op 

€ 1.000.000 

Project 2: begroting van de Grondregie van de Stad Brussel. Aankoop ter waarde van € 800.000 

voor het gebouw en € 700.000 voor de grond, ofwel een totaal van € 1.500.000. De raming van de 

renovatiewerkzaamheden bedraagt € 720.000, ofwel een totale investering van € 2.220.000. 

Subsidie: in het kader van het Beliris-programma werd een subsidie van € 1.000.000 verkregen. 

Project 3: begroting van het departement Stedenbouw van de Stad Brussel. Raming van de 

werkzaamheden: € 580.000 

 

Indicatoren: 

- Aantal uitgevoerde renovaties van huizen  

 

Herinnering aan reeds gerealiseerde projecten: 

De Stad Brussel is eigenaar van het beschermde huis in de Grasmarkt nr. 64 (4). De renovatie 

werd in 2010 uitgevoerd. De kosten voor de werkzaamheden bedroegen € 500.000. 
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Foto’s vóór de werkzaamheden in 2006 en na de werkzaamheden in 2010: 

 

  
Hoofdgevel 

  
Achtergevel 

 

 

 

 

 

 
Benedenverdieping, binnenplaats 

  

Zolder 
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Strategische doelstelling 2 

Behoud van het erfgoed door er de integriteit en de authenticiteit van te verzekeren 

 

Specifieke doelstelling 6 Controle, behoud en onderhoud van de bufferzone 

Actieplan 21 Gemeenschappelijke strategieën voor beschermde en niet-

beschermde gebouwen 

 

 

 

Context van de actie:  

Toen de Grote Markt in 1988 door Unesco op de werelderfgoedlijst werd geplaatst, werd er rond 

de markt een beschermingszone afgebakend, de ‘Bufferzone’. Met het oog op de conservering en 

opwaardering ervan hebben een aantal gemeentelijke en gewestelijke specialisten, die zich in een 

Unesco-comité hadden verzameld, deze zone bijzonder aandachtig bestudeerd. De zone komt 

overeen met het bijzondere bestemmingsplan - BBP - dat Ilot Sacré wordt genoemd (actieplan 7).  

 

Studie van de evolutie van de bebouwing in het Ilot Sacré 

Om een betere kennis over deze zone te verwerven, was een grondige historische studie nodig. 

De studie werd gedurende vier jaar tussen 2003 en 2007 door de cel ‘Historisch erfgoed’ 

uitgevoerd. 

Het was de bedoeling om de evolutie van de gebouwen in het Ilot, dat aan de Grote Markt grenst, 

beter te begrijpen. Het werk zal dienen als aanvulling op het bijzondere bestemmingsplan dat 

eigen is aan deze wijk en dat voor elke verbouwing in deze stadsstructuur met een sterke 

patrimoniale overheersing een verplichte integratiestudie voorziet.  

De zone omvat 21 huizenblokken die door hun architectuur de veranderende smaak in 

architecturale materialen perfect weerspiegelen. De evolutiestudie van de gebouwen van die 

huizenblokken biedt de mogelijkheid om op basis van chronologische plannen het blijven 

voortbestaan van oude elementen te beklemtonen waarvan het verstandig zou zijn om ze te 

conserveren.  
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De studie vertrok van archiefdocumenten die in de Archieven van de Stad Brussel kunnen worden 

geraadpleegd. Van die documenten werden voornamelijk de archieven van Openbare Werken en 

een aantal oudere plannen geraadpleegd, waardoor het mogelijk werd om een inventaris op te 

stellen van de verschillende verbouwingsaanvragen voor elk huis.  

Naast die analyse werd er een bezoek aan het Ilot gebracht om te controleren of de plannen die 

met behulp van de informatie uit de archieven werden opgesteld, wel degelijk met de huidige 

waargenomen situatie overeenkwamen.  

De historische en stedenbouwkundige studie werd per huizenblok uitgevoerd en vermeldt 

systematisch elk huis waardoor er een gedetailleerde lectuur over de integratie van het huis in de 

stadsstructuur en in zijn huizenblok ontstaat. Aan de hand van een stilistische analyse van de 

verschillende zichtbare elementen aan de gevels en van een inventaris van verbouwingen die het 

gebouw heeft ondergaan, werd er, wat de bezetting van elke perceel betreft, een analyse van de 

bouwvolumes, alsook van de uitgevoerde verbouwingen opgemaakt.  

Daarnaast kan deze studie voortaan door de stadsdiensten als beheertool worden gebruikt om de 

eigenaars van huizen in het stadscentrum te begeleiden. Als er verbouwingsaanvragen worden 

ingediend, zal de studie de mogelijkheid bieden om prioriteiten te stellen inzake het al dan niet 

conserveren van alle bouwvolumes van het perceel. 

Naast deze studie zal bij elk bezoek aan gebouwen een diagnostische plaatsbeschrijving worden 

opgesteld: fotoreportage, gezondheidsfiche, enz. In geval van beschermde gebouwen zal de 

Directie van Monumenten en Landschappen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een 

referentiestaat opstellen (zie fiche 2.6.19). 

 

Uitwerking van architecturale en stedenbouwkundige aanbevelingen  

Bij de uitwerking van hun project worden de aanvragers geadviseerd, enerzijds op basis van de 

toepassing van de reglementaire voorschriften (Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening, 

Zonale Gemeentelijke Stedenbouwkundige Verordening, zie fiche 1.2.8), en anderzijds op basis 

van de kwalitatieve gedragslijnen van de Stad.  

 

De Aanbevelingen voor de architectuurprojecten in het historische centrum, die in 1997 door het 

College van Burgemeester en Schepenen werden goedgekeurd en betrekking hebben op het 

grondgebied dat de Vijfhoek
1
 wordt genoemd, zijn van toepassing op de Unesco-zone. 

Als begeleiding of verduidelijking van de geldende wetgeving kunnen er andere territoriale of 

thematische aanbevelingen worden opgesteld. Voorbeeld daarvan zijn de Architecturale 

stedenbouwkundige aanbevelingen voor commerciële instellingen die werden opgesteld om de 

kwaliteit van de handelszaken en het commerciële beeld van de gevels en etalages in de 

bufferzone te verbeteren. 

 

Advies aan aanvragers 

Meerdere diensten van het departement Stedenbouw staan ter beschikking om de aanvragers in 

het project te begeleiden. Die adviezen aan de aanvragers worden gegeven op het moment dat ze 

hun vergunningsaanvraag indienen. Maar de adviezen kunnen ook, en zelfs bij voorkeur zo vroeg 

mogelijk, vanaf de fase van het voorontwerp worden verstrekt. Op die manier kunnen de 

aanvragen voor stedenbouwkundige vergunningen die niet aan de verwachtingen van de Stad 

Brussel en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voldoen, worden beperkt.  

                                                           
1
 Het betreft hier het historische centrum van Brussel dat wordt afgebakend door de lijn van de tweede stadsomwalling 

van de stad, waar de boulevards van de kleine ring werden aangelegd. 
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Die collectieve begeleiding van de verschillende betrokken diensten gebeurt volgens de 

gedragslijnen die door de Stad zijn opgesteld en in het Unesco-reglement worden vastgelegd. De 

begeleiding houdt algemeen gesproken in dat er verschillende keren contact wordt opgenomen, 

dat er bezoeken ter plaatse en vergaderingen worden georganiseerd en dat er binnen het 

departement interne gemotiveerde adviezen worden opgesteld.  

 

Vademecum voor goede praktijken inzake de conservering van het erfgoed 

De bufferzone omvat een groot aantal gebouwen dat een beschermingsmaatregel geniet en 

waarvan de restauratie door verschillende specialisten wordt opgevolgd. Met het doel om ook de 

kwalitatieve renovatie van niet-beschermde historische goederen te begeleiden, zal er een gids 

met goede praktijken worden opgesteld.  

In het licht van voorbeeldige renovaties die in het historische centrum werden uitgevoerd, zal dit 

vademecum een overzicht geven van de problemen met betrekking tot oude gebouwen en zal het 

met behulp van talrijke illustraties de restauratietechnieken ontwikkelen die van toepassing zijn 

voor de verschillende elementen van het gebouw (trappen, vloeren, van lijstwerk voorziene 

plafonds, raamwerk, pleisterlagen, …) (actieplan 38).  

 

 

Doelstellingen van de actie:  

Een betere kennis van het bestaande gebouw en een aandachtige opvolging van projecten: 

- De identificatie van de verschillende bouwperioden van gebouwen 

- De identificatie van verschillende inplantingsmethoden in het huizenblok 

- De redactie van een diagnostische plaatsbeschrijving per huizenblok  

- De opvolging van privéprojecten in de zone  
- Het uitwerken van een vademecum waarin de goede praktijken inzake de conservering 

van het erfgoed worden beschreven (actieplan 38) 

 

Aanbevelingen en advies aan de aanvragers:  

- Het doel is om op een algemene manier en geval per geval de kwaliteitscriteria met 

betrekking tot de kenmerken van het grondgebied te definiëren en te verduidelijken: 

opwaardering van het erfgoed, maar ook de kwaliteit van het leefklimaat, de zorg voor de 

stadsvormen, de ‘vergroening’ van privé- en openbare ruimtes, enz.  

 

 

Maatregelen en modaliteiten 

 

Projecten:  

- Verspreiding van de studie van de evolutie van de bebouwing in het bouwblok onder de 

verschillende partijen in de zone 

o Invoering van de gegevens in het GIS-systeem van de Stad Brussel (actieplan 3c) 

o Redactie van een diagnostische plaatsbeschrijving per bezocht gebouw 

- Opvolging en toepassing van de aanbevelingen om de kwaliteitsprojecten te promoten 

- Begeleiding van en advies aan aanvragers vóór het indienen van een vergunningsaanvraag 

 

Begeleiding:  

Studie van de evolutie van de bebouwing in het Ilot Sacré 

De cel ‘Historisch erfgoed’ van de Stad Brussel 
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Opstellen van architecturale aanbevelingen 

Afvaardiging voor de ontwikkeling van de Stad 

 

Partners:  

Stad Brussel: de cel ‘Vergunningen’, de ‘Controlecel’, Meneer Unesco 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest: Directie voor Monumenten en Landschappen, Koninklijke 

Commissie voor Monumenten en Landschappen 

 

Voorlopige kalender:  

Voortgezette actie 

Invoering van gegevens (zie fiche 1.1.3c)  

 

Middelen:  

Budget: Stad Brussel 

 

 

Indicatoren: 

- Aantal bezoeken aan gebouwen 

- Aantal uitgevoerde plaatsbeschrijvingen 

- Aantal adviezen vóór projecten 

- Aantal adviezen inzake aanvragen voor stedenbouwkundige vergunningen 

 

 

Herinnering aan reeds gerealiseerde projecten 

Aangenomen aanbevelingen: 

- architecturale en stedenbouwkundige aanbevelingen (als bijlage - volume 3): 

o voor de architectuurprojecten in het historische centrum, 1997 

o met betrekking tot de bestemming van gebouwen met een culturele functie, 1999 

o met betrekking tot de behandeling van aanvraagdossiers voor 

stedenbouwkundige vergunningen voor de inrichting van studio’s en 

studentenkamers, 2000 

- aanbevelingen met betrekking tot de gebouwen in de Henri Mausstraat / Steenstraat, 

2004 (als bijlage - volume 3) 

- aanbevelingen met betrekking tot de sites Predikherenstraat / Schildknaapstraat / 

Getrouwheidsgang, 2007 (als bijlage - volume 3) 

- architecturale en stedenbouwkundige aanbevelingen voor handelszaken in de Unesco-

zone, 7 juli 2011 (als bijlage - volume 3) 
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Strategische doelstelling 2 

Behoud van het erfgoed door er de integriteit en de authenticiteit van te verzekeren 

 

Specifieke doelstelling 7 Harmonisatie van de kwaliteit van de gevels van 

handelszaken in de bufferzone 

Actieplan 22 Verbetering van het commerciële imago 

 

a. Pilootproject uithangborden - Kaasmarktstraat 

 

 

Context van de actie 

De Grote Markt van Brussel staat al 10 jaar op de werelderfgoedlijst van de Unesco. Om dat 

erfgoed te beschermen en op te waarderen werd een beschermingszone gecreëerd, de 

zogenaamde bufferzone. Er werd een zonale gemeentelijke stedenbouwkundige verordening 

opgesteld om op een duidelijke en uniforme manier een kader voor de commerciële uitdrukking 

te scheppen.  

Atrium Brussel Centrum stelt een pilootproject voor dat ernaar streeft om de hoofddoelstellingen 

van de verordening toe te passen: ervoor zorgen dat het commerciële imago van de wijk op het 

architecturale erfgoed wordt afgestemd en de aantrekkingskracht van het geheel bevorderen. Dat 

betekent dat de kwaliteit van de uithangborden voorrang krijgt op de kwantiteit. Dat gebeurt 

door ze op een harmonieuze manier in de stadsomgeving te integreren zonder dat dit een 

schadelijke invloed op de handelsactiviteit heeft.  

 

Daarnaast beveelt het Prospectieve Schema van de Handelswijk (prospectieve studie van het 

imago van de handelswijken, Atrium, 2007) aan om “dit project te stimuleren en erover te waken 

dat deze regels de investeerders in de Unesco-zone niet afschrikken wegens tijd en geld. De 

handelszaken in deze zone hebben de hulp van de overheid nodig om in het kader van dit erfgoed 

te kunnen passen en de duidelijke stedenbouwkundige regels na te leven. Een financiële 

ondersteuning voor de studies en premies (…) zijn twee interessante pistes die moeten worden 

gevolgd.”  

 

Dit project zal als pilootproject in een beperkt gedeelte in het hart van de zone worden 

uitgevoerd. Daarna kan de voor dit project ontwikkelde methode in de hele Unesco-zone worden 

toegepast. 

 
Kaasmarkt 
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Doelstellingen van de actie 

Het project streeft ernaar om de commerciële uitdrukking (uithangborden en menuhouders) van 

de Unesco-zone te verbeteren, in overeenstemming met de zonale gemeentelijke 

stedenbouwkundige verordening ‘Unesco-zone’ inzake de Kaasmarkt (pilootproject). 

 

 

Maatregelen en modaliteiten 

Project: 

- Pilootproject uithangborden - Kaasmarkt. 

 

Na een inventaris en diagnose van de zone wordt er een beroep gedaan op een studiebureau dat 

een harmonieus en kwalitatief model voor uithangborden en menu’s voor de straat zal 

voorstellen waarbij de zonale verordening wordt nageleefd in overeenstemming met de 

resultaten van het prospectieve schema. 

 

De eerste stap van het project is het versturen van een dwingende brief door de dienst 

Stedenbouw van de Stad Brussel naar de eigenaars die in overtreding zijn. Naast de kennisgeving 

van de overtreding zal die brief eveneens informatie verschaffen over de nieuwe zonale 

verordening en over het project van Atrium Brussel Centrum. 

 

Daarna volgt de aanmoedigende fase die door Atrium Brussel Centrum wordt georganiseerd. Het 

doel is om de eigenaars en/of de handelaars aan te sporen om de verordening na te leven. In die 

fase zal hen een logistieke en financiële ondersteuning worden voorgesteld om in het bijzonder 

iets te doen aan de uithangborden en menuhouders (aanmoedigingspremie van 50 % van de prijs 

van de werkzaamheden, met een limiet van € 2000; de werkzaamheden omvatten het plaatsen 

van uithangborden en menu’s en het herstellen van de oppervlakte van de gevels die door de 

werkzaamheden werden aangetast; het verwijderen van de elementen die in overtreding zijn, is 

volledig ten laste van de overtreder). 

 

Voor personen die weigeren aan dit project mee te werken, zal de stad een strafrechtelijke fase 

instellen, zoals door het BWRO wordt voorzien. De Stad zal een brief versturen met het proces-

verbaal van overtreding. 

In deze fase hebben de handelaars en eigenaars vanaf het proces-verbaal nog één maand de tijd 

om aan het project van Atrium Brussel Centrum deel te nemen.  

 

De deelnemers zullen samen met Atrium Brussel Centrum, en met de steun van de stad Brussel, 

een project voor de uithangborden en/of menu’s voor hun zaak opstellen, waarbij rekening wordt 

gehouden met het model dat voor de uithangborden van de wijk in de studie werd gedefinieerd, 

en de aanvragen voor een stedenbouwkundige vergunning indienen.  

 

Zodra de vergunningen worden toegekend, kunnen de werkzaamheden voor het plaatsen van 

uithangborden en/of menuhouders worden uitgevoerd. Ook de renovatie van de oppervlakte van 

de gevels die door de ingrepen op de uithangborden worden beschadigd, wordt voorzien.  

Het project zal met een persconferentie afgesloten worden. 

 

Begeleiding: 

Atrium Brussel Centrum 
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Partners: 

Partner Precieze rol(len) 
Stad Brussel:  

Kabinet Handel Medewerking aan de beschrijving van het project - Deelname aan de 

projectvergaderingen - Gegevens (terras, belastingen) - 

Werkingsbudget (‘stadsbegroting’) van Atrium Brussel Centrum. 
Kabinet en dienst Stedenbouw Medewerking aan de beschrijving van het project - Deelname aan de 

projectvergaderingen - Stedenbouwkundige gegevens, lijst met 

overtredingen - Versturen van dwingende brief - Toekennen van 

vergunningen - Strafrechtelijke fase - Financiering van de studie. 
Kabinet Toerisme  Medewerking aan de beschrijving van het project - Deelname aan de 

projectvergaderingen, toevoegen van de Kaasmarkt aan het 

Winterpretparcours (2011), feestverlichting (behouden tijdens de 

bufferperiode, in afwachting van de installatie van het Lichtplan (in 

2012) - Stedenbouwkundige gegevens, lijst met overtredingen - 

Versturen van dwingende brief - Toekennen van vergunningen - 

Strafrechtelijke fase - Financiering van de studie. 
Afvaardiging voor de ontwikkeling 

van de stad 
Medewerking aan de beschrijving van het project - Deelname aan de 

projectvergaderingen - Analyse van de overtredingen - Rol van 

consulent. 
Directie van Monumenten en 

Landschappen - Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest 

Medewerking aan de beschrijving van het project - Deelname aan de 

projectvergaderingen - Gegevens (rangschikkingsbesluiten) - Rol van 

consulent. 
Eigenaars / handelaars Deelname aan het project - Beschrijving van een nieuw uithangbord - 

Aanvraag voor stedenbouwkundige vergunning - Betaling van het 

resterende bedrag van de werkzaamheden.  

 

Voorlopige kalender: 

Fase Termijn 
Inventaris en diagnose 

Overzichtsdocument per gebouw 
Uitgevoerd 

Informatie van eigenaars en handelaars Uitgevoerd 

Dwingende brief van de stad - Persconferentie Uitgevoerd 

Studie ‘uithangborden’: 

Bestek 

Indienen van offertes 

Keuze van dienstverlener 

Studie 

Uitgevoerd 

Lancering van het project - Persbericht Uitgevoerd 

Zoeken naar deelnemers 

Samenwerkingsovereenkomst  
Uitgevoerd 

Strafrechtelijke fase van de stad - Proces-verbaal Uitgevoerd 

Beschrijving van de projecten en aanvraag voor vergunningen - 

Persconferentie 
Uitgevoerd 

Toekennen van stedenbouwkundige vergunningen Uitgevoerd 

Uitvoering van de werkzaamheden 2012 

Officiële opening en persconferentie 2012 
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Middelen:  

Raming van de kosten  

Uitgaven per post 
Aantal 

eenheden 
Raming totale 

kosten 

Studie 1 € 20.000 
Nieuwe uithangborden of “menu’s” 30 € 66.000 
Afwerking (reparatie gevels) 20 € 20.000 
Bezoek van de stad 1 € 2.000 
Grafische vormgeving en afdrukken van dragers 3 € 5.000 
Totaalbedrag van het voorlopige budget                                                                  € 113.000 

 

Inkomsten (cofinanciering):  

Inkomsten per bron  
Bedrag  

Totaalbedrag van openbare financiering: € 70.000 

- Gewestelijke begroting € 50.000  
- Begroting kabinet Stedenbouw (studie) € 20.000 

Totaalbedrag van privéfinanciering: € 43.000 

- Handelaars / eigenaars (50 % van de werkzaamheden) € 43.000 

 

Indicatoren: 

 Meeteenheid  Beginwaarde Beoogde doelstelling 

Realisatie* 

   

Studie ‘uithangborden’ Aantal 0 1 

Verwijderde 

uithangborden 
Aantal 0 Min. 15 (50 %) 

Geplaatste of 

gerenoveerde 

uithangborden 

Aantal 0 Min. 10 gebouwen 

(50 %) - 20 

uithangborden 
Verwijderde 

lichtreclames 
Aantal 0 Min. 20 (50 %) 

Resultaat*    

Meer esthetische en 

aangenamere wijk 
Algemene tevredenheid 

over de wijk 
6/10 (enquête bij 

klanten, 2006) 
8/10 

Nettere wijk Tevredenheid over de 

netheid 
34,5 % heel tevreden 

(tevredenheidsenquête 

2006) 

45 % heel tevreden 

Opwaarderen van het 

erfgoed 
Tevredenheid over de 

algemene staat van de 

gebouwen 

40,6 % heel tevreden 

(tevredenheidsenquête 

2006) 

70 % heel tevreden 

Impact *    

Aantrekkelijkere straat Voetgangersstroom ± 10.000 voetgangers / 

dag(q. GP), (FP, 2007) 
15.000 voetgangers / 

dag 
Kwalitatieve 

verbetering van de 

handelszaken 

Tevredenheid over de 

kwaliteit van de 

handelszaken 

7/10 (enquête bij 

klanten, 2006) 
8/10 
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* Realisatie: diensten, producten, uitrusting, enz. rechtstreeks gefinancierd in het kader van dit 

project. 

* Resultaat: verwijst naar de verwachte effecten van de uitvoering, indirecte gevolgen van de 

actie.  

* Impact: gevolg(en) op sociaal, economisch, milieuvlak, toe te schrijven aan de ingrepen op lange 

termijn. De impact zal de veranderingen meten die door de ingrepen van de overheid op de 

aanvankelijke goederen werden teweeggebracht.  

 

 
Toekomstbeeld van de straat ten gevolge van de studie door het bureau Minale Design. 
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Strategische doelstelling 2 

Behoud van het erfgoed door er de integriteit en de authenticiteit van te verzekeren 

 

Specifieke 

doelstelling 7 

Harmonisatie van de kwaliteit van de gevels van handelszaken 

in de bufferzone 

Actieplan 22 Verbetering van het commerciële imago 

 

b. Pilootproject winkelramen – Grasmarkt 

 

 

 

 

Context van de actie 

De evolutie van de commerciële activiteiten in de zone rond de Grote Markt, die op de 

werelderfgoedlijst van Unesco staat, heeft tot een aantasting van het architecturale erfgoed 

geleid. De vermenigvuldiging van de handelszaken die in hoofdzaak op het massatoerisme zijn 

gericht, heeft een verval van de gevels veroorzaakt, vooral op de benedenverdieping. 

Het is gebleken dat het beheer van die situatie bijzonder zorgwekkend is voor de beschermde 

goederen in de zone. Wegens de snelle wisseling van uitbaters van deze handelszaken, hun 

gretigheid om verbouwingen uit te voeren, alsook hun betrekkelijke onverschilligheid in verband 

met de problemen op het vlak van het erfgoed en de architectuur, is het heel moeilijk om die 

situatie aan te pakken. De voorgestelde oplossingen zijn vaak ontoereikend, of het nu gaat om 

een terugkeer naar de oorspronkelijke staat of om de toepassing van de zonale verordening van 

de Stad Brussel. Die laatste dringt namelijk, in de vorm van heel eenvoudige schema’s, aan op een 

terugkeer naar het soort commerciële etalage uit de 19e eeuw, waarbij de interpretatie door de 

aanvragers zich niet noodzakelijk in de betreffende gevels integreert.  
 

 

Doelstellingen van de actie 

Er werd voorgesteld om voor deze zone een denkpiste te ontwikkelen die verder zou gaan dan 

een beperkte aanpak van de etalages ten gunste van een architecturaal beeld waarin het 

volledige gebouw wordt opgenomen. Die denkpiste zou de mogelijkheid moeten bieden om te 

vertrekken vanuit een simplistische visie, gekenmerkt door het gebruik van een imitatie die vaag 

naar een 19e-eeuwse toestand refereert, zoals we bij sommige hedendaagse projecten merken. 

We moeten dringend opnieuw een architecturale kwaliteit in deze zone introduceren die met een 

erfgoed van uitzonderlijke waarde overeenkomt. En dat moet gepaard gaan met een grote 

aandacht voor het duurzame karakter van de ingrepen. 

 

 

Maatregelen en modaliteiten 

Projecten: 

- Pilootproject winkelramen in de Grasmarkt 

Het idee is om een denkpiste te ontwikkelen voor één enkel gedeelte van de Grasmarktstraat, 

enerzijds omdat die verkeersader getuigt van een van de belangrijkste handelsroutes (tussen 

Brugge en Keulen) sinds de middeleeuwen en anderzijds omdat bijna alle gebouwen in dat 

gedeelte beschermd zijn (met uitzondering van 2 huizen) terwijl hun commerciële 

benedenverdieping geen enkel historisch element vertoont. Het gedeelte betreft nrs. 22 tot 50 en 
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omvat zowel smalle als bredere percelen, alsook twee hoekpercelen wat de mogelijkheid biedt 

om de denkpiste te variëren. Wat die percelen betreft, moeten we nadenken over de grote lijnen 

voor het herstellen van de benedenverdieping en hoe we plaats kunnen laten voor een zekere 

gebruiksflexibiliteit. De oplossingen die hieruit voortkomen, moeten ook op de andere 

beschermde goederen van de Unesco-zone kunnen worden toegepast. 

Om die denkpiste in goede banen te leiden, zal de DML een onderhandelingsprocedure zonder 

bekendmaking opstarten voor het aanstellen van een studiebureau, dat oplossingen zal moeten 

voorstellen voor de wederopbouw van de commerciële benedenverdiepingen die aan 

onderstaande doelstellingen voldoen. 

 

De verschillende stappen bestaan uit: 

- de historische studies van de betreffende goederen en de studie van de referentiestaat. 

Aangezien het gewestelijke project inzake het opstellen van referentiestaten voor alle 

beschermde goederen in de zone door de directie van Monumenten en Landschappen is voorzien, 

moet in dat kader voorrang worden gegeven aan goederen die voor het project inzake het 

“verbeteren van het commerciële imago” in aanmerking komen 

- een fotoreportage van de betreffende goederen 

- een denkpiste moet worden ontwikkeld via de organisatie van regelmatige vergaderingen, en 

met de verschillende partners, waarvan de besluiten moeten worden opgesteld. Dat werk zal 

leiden tot het opstellen van het bestek van de projectoproep die samen met het team van de 

meester-architect tot een goed einde zal worden gebracht 

- lancering van de aankondiging van opdracht op basis van een onderhandelingsprocedure zonder 

bekendmaking; kwalitatieve selectie en gunning van de opdracht aan een studiebureau op basis 

van een methodologische nota en een loonofferte die alle geraadpleegde bureaus moeten 

voorleggen 

- begeleiding van de taak die aan het weerhouden studiebureau wordt toevertrouwd (8 

validatiefasen over een periode van 6 maanden). 

 

Begeleiding: 

Directie van Monumenten en Landschappen/Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

 

Partners: 

Bij de denkpiste: KCML, Stad Brussel, de cel ‘Meester-architect’, Atrium 

 

Voorlopige kalender: 

2013 

 

Middelen:  
Een beambte van DML, tijdstip nog te bepalen 

Fotoreportage, toevertrouwd aan een zelfstandige fotograaf: ongeveer 1 week 

1500 euro 

Begroting van de opdracht: maximaal 67.000 euro, exclusief btw 

 

Indicatoren: 

- naleven van de planning 

- beschikbaarheid van het budget 

- regelmaat van begeleidingsvergaderingen 
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Strategische doelstelling 3 

Ontwikkeling van een functioneel evenwicht tussen handel en huisvesting 

 

Specifieke doelstelling 

8 
Promotie van de huisvesting en herbestemming van verwaarloosde 

oppervlakten 

Actieplannen 23. Renovatie van leegstaande verdiepingen boven 

handelszaken 

24. Renovatie van verwaarloosde gebouwen en terreinen 

99 

 

103 

 

Specifieke doelstelling 

9 
Inplanting van aantrekkelijke handelszaken in overeenstemming met 

het imago van de wijk en de behoeften van de inwoners en 

bezoekers van de wijk 

Actieplannen 25. Diverse, kwaliteitsvolle handelszaken 

a. Diverse Atrium-projecten 

b. Organisatie en coördinatie van een werkgroep binnen 

verschillende kabinetten en diensten met als doel de 

wildgroei van nachtwinkels in de Unesco-zone te 

stoppen 

109 

109 

113 
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Strategische doelstelling 3 

Ontwikkeling van een functioneel evenwicht tussen handel en huisvesting 

 

Specifieke doelstelling 8 Promotie van de huisvesting en herbestemming van 

verwaarloosde oppervlakten 

Actieplan 23 Renovatie van leegstaande verdiepingen boven handelszaken 

 

 

 

Context van de actie 

De uittocht van de Brusselaars naar de randgemeenten in de jaren 70-80 bracht nefaste gevolgen 

met zich mee voor de stad, zoals de leegloop van de verdiepingen boven handelszaken. Dit 

fenomeen nam nog toe door de veranderingen in de commerciële structuren. De verwaarlozing 

van de verdiepingen, die in sommige gevallen al tientallen jaren duurt, heeft nog een aantal 

andere gevolgen, in het bijzonder de aftakeling van het gebouw, de onbewoonbaarheid 

(waterschade, huiszwam, ...) en het onherstelbare verlies van patrimoniale elementen.   

 

Sinds 2011 voert de stad een strijd opdat die woningen opnieuw bewoond zouden worden en om 

de voorstellen aan de rechthebbenden (eigenaars, beheerders, huurders) gevarieerder te maken. 

Vooral in de zone rond de Grote Markt is de problematiek van verwaarloosde verdiepingen het 

grootst, met name wegens de sterke toeristische en commerciële druk (hogere huurwaarde van 

de commerciële benedenverdieping ten nadele van de verdiepingen) en wegens de smalle 

middeleeuwse percelen die kenmerkend zijn voor de wijk.  

 

 

Doelstellingen van de actie 

Het doel van de renovatie van de lege verdiepingen boven de handelszaken is:  

- het woonbestand te verhogen en ervoor te zorgen dat er gevarieerde woningen op de markt 

komen: sociale woningen, onder tariefafspraak vallende woningen, privéwoningen (stadsmix) 

- de strijd met de aftakeling en de onbewoonbaarheid aan te gaan en de veiligheid (van het 

gebouw en de omgeving) en de sociale controle te garanderen 

- het architecturale erfgoed te behouden en het tot zijn recht te laten komen, en het imago te 

verbeteren 

- de kwaliteit van het leefklimaat te verhogen, de levendigheid van de wijk en de 

aantrekkingskracht ervan te verzekeren 

 

 

Maatregelen en modaliteiten 

 

Projecten: 

- Een proactieve aanpak naar de verschillende partijen 

De renovatiestrategie berust in de eerste plaats op de onderhandeling en de overtuiging. Er 

worden aanmoedigingsbrieven en algemene informatie verstuurd, er is een geactualiseerde 

inventaris en de gegevens worden in kaart gebracht. Het contact met alle partijen wordt 

onderhouden - handelaars, eigenaars, investeerders, makelaars. De gebouwen worden bezocht, 

waardoor we een overzicht van de staat van het gebouw en de patrimoniale waarde krijgen en 

waardoor we de eigenaar kunnen bewust maken van de noodzaak van de werkzaamheden. 
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- Een sensibiliserende aanpak 

Er worden evenementen, vergaderingen, folders en andere media uitgewerkt om de eigenaars en 

de betrokken partijen te sensibiliseren:  

- in 2003, organisatie van een studiedag (120 deelnemers) en uitwerking van een folder (zie 

fiche 5.14.38) 

- in 2004, organisatie van een seminarie voor commerciële ketens 

- in 2009, actieve deelname van de Stad aan de voorbereiding en de organisatie van het 

colloquium van Atrium, uitwerking van reportages die voorbeelden van goede praktijken 

illustreren 

- organisatie van persconferenties op basis van eindresultaten 

 

- Partnerschappen smeden, in het bijzonder met de sociale instellingen 

De eigenaars worden in contact gebracht met potentiële krachten (zie fiche 1.3.11b) - privé-

investeerders maar vooral sociale instellingen (sociale verhuurkantoren, Project X, …) met het oog 

op het meest geschikte partnerschap - die al dan niet de investering, de duur van het 

huurcontract, enz. op zich nemen. Anderzijds wordt er regelmatig contact opgenomen met de 

sociale instellingen waarbij er adressen van gebouwen worden doorgestuurd waarvan ze het 

beheer op zich kunnen nemen. 

 

- De problematiek rond het creëren van aparte toegangen oplossen 

Artikel 10 van de zonale gemeentelijke stedenbouwkundige Unesco-verordening (zie fiche 1.2.8) 

voorziet dat er, in geval van een omvorming tot handelszaak, verplicht een aparte toegang moet 

worden gecreëerd (behalve bij gevels > 4,50 m en commerciële oppervlaktes > 30 m
2
). De 

bestaande aparte toegangen moeten eveneens worden behouden. De analyse in het kader van de 

vergunningsaanvraag of het voorontwerp per geval gebeurt. 

In 2010 stelde de Stad voor dit soort ingrepen, bij wijze van financiële aanmoediging, een 

gemeentepremie in voor het creëren van een aparte toegang naar de woning. De premie dekt een 

percentage van het bedrag van de werkzaamheden, met een vast plafond. 

 

- Uitvoeren van architecturale en financiële haalbaarheidsstudies en -plannen 

Voor smalle gebouwen kan er een toegang naar de verdiepingen van 2 of meerdere aanpalende 

gebouwen worden gecreëerd. Om dat soort ingreep te bevorderen, concrete oplossingen voor te 

stellen en de eigenaars te overtuigen, worden er plannen opgesteld of studies uitgevoerd. 

 

- Dwingende middelen inzetten 

Dwingende middelen zijn het voorwerp van een permanente analyse en worden gebruikt om de 

meest problematische verwaarlozing van verdiepingen te helpen oplossen: indien nodig 

belastingen heffen op de verwaarloosde oppervlakten, opstarten van vorderingen tot opheffing, 

strijd tegen overtredingen, uitwerken van unilaterale verbintenissen, …  

 

Begeleiding: 

Afvaardiging voor de Ontwikkeling van de Stad 

 

 

 

 



 

De Grote Markt van Brussel, Unesco-erfgoed 
Beheerplan -  2012-2015 
 

  
 

 101

Partners: 

Stad Brussel: 

⋅ Departement Stedenbouw: de dienst ‘Plan en vergunningen’, de cel ‘Historisch erfgoed’ 

(opvolging van voorontwerpen en vergunningen), de ‘Controlecel’ (overtredingen), de 

‘Juridische cel’ (dwingende acties) 

⋅ Departement Financiën (belastingen op verwaarloosde oppervlakten) 

⋅ Departement Handel 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest: 

⋅ Directie van Monumenten en Landschappen (voorontwerpen en vergunningen, beschermde 

gebouwen of gebouwen met patrimoniale waarde) 

⋅ Atrium: opmeten van het terrein, bemiddeling en informatie naar handelaars 

 

Kalender / belangrijke data: 

Voortgezette actie 

2011-2012: sensibilisering ronde de gemeentepremie voor het creëren van een aparte toegang, 

opvolging van de dossiers 

 

Middelen:  

Personele middelen: 150 dagen / persoon / jaar. 

Openbare financiële middelen: gemeentepremies (begroting 2011: € 150 000 - begroting 2012: 

€ 100.000) 

 

Indicatoren: 

Aantal gerenoveerde woningen en woningen die zullen worden gerenoveerd / jaar 

Aantal ingediende aanvragen voor toegangspremies / jaar 

Aantal gecreëerde toegangen / jaar 

 

Herinnering aan gerealiseerde projecten: 

De actie tussen 2001 en maart 2012 heeft geleid tot de renovatie van verdiepingen van 93 

commerciële gebouwen in de Unesco-zone (ongeveer 217 woningen). 

Voorbeelden van de renovatie van woningen in leegstaande verdiepingen: 
 

Zuidstraat 26-28 

- Hergroepering van twee kleine gebouwen 

- Creatie van een gemeenschappelijke aparte 

toegang 

- 3 ingerichte woningen 

- Conservering van belangrijke patrimoniale 

elementen (gebouw uit de 19e eeuw) 
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Boterstraat 25-27 

- Op vraag van de Stad (volgens de voorwaarde van 

de stedenbouwkundige vergunning) 

- Renovatie door de commerciële uitbater, via huur-

renovatieovereenkomst 

- Creatie van een aparte toegang 

- 1 duplexwoning 

 
Grasmarkt 42 

Renovatie van 4 woningen in een beschermd gebouw (hoofdgebouw + achterhuis) 

Herstellen van de aparte toegang. 

 

Vóór (2004) 

 

 

Na (2011) 
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Strategische doelstelling 3 

Ontwikkeling van een functioneel evenwicht tussen handel en huisvesting 

 

Specifieke doelstelling 8 Promotie van de huisvesting en herbestemming van 

verwaarloosde oppervlakten 

Actieplan 24 Renovatie van verwaarloosde gebouwen en terreinen 

 

 

 

Context van de actie 

Binnen de volledige omtrek ligt een groot deel van de verwaarloosde en onbewoonbare 

gebouwen in de wijk van de Grote Markt. De aanhoudende verwaarlozing en bouwvalligheid van 

bepaalde sites is niet alleen een bron van waardevermindering voor die stadsomgeving, maar is 

ook schadelijk voor de conservering van het erfgoed, voor de functionele mix en voor de 

economische en commerciële dynamiek.  

Om die verwaarlozing van het vastgoed te bestrijden, vinden er talrijke aanmoedigende en 

dwingende acties plaats.  

De oplossing voor de problematiek werd aan de Interdepartementale coördinatiecel in de strijd 

tegen stadskankers van de Stad Brussel toevertrouwd. Sinds 1999 verenigt die groep de 

verschillende diensten die zich met deze materie bezighouden om de meest geschikte 

maatregelen te bepalen.  

 

Wat de beschermde goederen betreft, hebben de Afvaardiging voor de ontwikkeling van de Stad 

en de erfgoedinspectie van de directie van Monumenten en Landschappen van het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest, op initiatief van de schepen van Stedenbouw van de stad en met de 

goedkeuring van de Minister-President, een overzicht gemaakt van de beschermde goederen in 

de Unesco-zone en de onmiddellijke omgeving ervan die verwaarloosd zijn of vergevorderde 

aantasting vertonen en op die manier afbreuk doen aan zowel het milieu in de brede betekenis 

van het woord als aan het beeld van het historische centrum van de stad.   

 

 

Doelstellingen van de actie 

Het doel van de renovatie van de leegstaande gebouwen is om:  

- de strijd tegen het bederf en de onbewoonbaarheid aan te gaan en de veiligheid (van het goed 

en de omgeving) en de sociale controle te garanderen 

- het woonbestand te verhogen en ervoor te zorgen dat er gevarieerde woningen op de markt 

komen: sociale woningen, onder tariefafspraak vallende woningen, privéwoningen (stadsmix) 

- het architecturale erfgoed te conserveren en tot zijn recht te laten komen, en het imago te 

verbeteren 

- de kwaliteit van het leefklimaat te verhogen, de levendigheid en de aantrekkingskracht van de 

wijk te verzekeren 

 

De actie streeft ernaar het werk van de Coördinatiecel voort te zetten en de oplossing van de niet-

opgeloste gevallen te versnellen door de recent aangewende of de nieuw gecreëerde of de 

gewijzigde middelen nog meer in te zetten. Die middelen worden voortdurend geanalyseerd 

zodat we ze, indien nodig, kunnen aanpassen (belastingreglement voor verwaarloosde goederen, 

onbewoonbaarheidsbesluiten, …). 
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Meer bepaald voor de beschermde goederen betreft het hier het uitwerken van een strategie 

voor elk goed in functie van zijn geschiedenis, van de noodzaak en van de reactie van de 

eigenaars, om via elk rechtsmiddel, inclusief de dagvaarding voor het bevoegde gerecht, de 

geschikte maatregelen voor de bescherming, het onderhoud en de conservering, die een herstel 

garanderen, te kunnen treffen. Naast de opwaardering van het erfgoed leiden die reparaties 

doorgaans tot een betere exploitatie van de gerenoveerde commerciële ruimtes, maar ook tot de 

renovatie van onbewoonbare of leegstaande woningen.  

 

 

Maatregelen en modaliteiten 

 

Projecten: I. Aanmoedigingsmaatregelen 

1. Advies en begeleiding 

Met het doel om de verwaarloosde goederen te renoveren, werden er in het licht van 

voornoemde doelstellingen talrijke proactieve acties naar de verschillende partijen - eigenaars, 

huurders, investeerders, makelaars - ondernomen: 

- telefonische contacten, brieven, bezoeken ter plaatse en vergaderingen met alle 

betrokken partijen 

- advies in het kader van de uitwerking van renovatieprojecten 

- aanmoediging tot het gebruik van beschikbare premies 

- overleg met externe specialisten (bv.: de Stadswinkel, …) deelname van die specialisten 

aan de vergaderingen  

- doorsturen van de eigenaars naar de verschillende betrokken openbare diensten en 

instellingen (Atrium, …) 

 

II. Dwingende maatregelen 

2. Belasting 

De Stad Brussel heeft het belastingreglement voor verwaarloosde gebouwen en terreinen 

gewijzigd. Het toepassingsgebied ervan werd namelijk uitgebreid tot slecht onderhouden, 

onbewoonde of onafgewerkte gebouwen. De notie van verwaarlozing omvat nu de staat van 

bederf van de gevel. Sinds die wijziging van kracht is, werden er tijdens elke vergadering van de 

Interdepartementale coördinatiecel in de strijd tegen stadskankers, door middel van het opstellen 

van fiches met een overzicht van de situatie van het dossier en de geschiedenis van stappen die 

door de stad bij de eigenaar werden genomen, nieuwe te belasten goederen aan het 

departement Financiën voorgesteld.  

 

3. Vordering tot staking inzake leefmilieu (beschermde gebouwen) 

De vordering tot staking inzake leefmilieu biedt de stad en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de 

mogelijkheid om een zaak “zoals in kortgeding” bij de rechtbank van 1e aanleg aanhangig te 

maken, met het doel om de schending van artikels 214, 231 en 232 van het BWRO die de eigenaar 

verplichten om zijn gebouw in goede staat te houden, te doen stoppen.   

Die vordering streeft ernaar om de aantasting van het gebouw te doen ophouden en het herstel 

ervan op te dringen.  

Modaliteit: 
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- beslissing van het College om een actie tot staking aanhangig te maken  

- verzoeningsfase met de eigenaar: nemen van noodmaatregelen om het goed te 

conserveren; uitwerken en indienen van het bouwvergunningdossier voor de globale 

renovatie van het gebouw 

- dagvaarding in geval van het mislukken van de verzoening, na een laatste 

ingebrekestelling  

 

Op een vijftigtal opgenomen gebouwen zijn bij een klein twintigtal gevallen acties ondernomen 

die driemaandelijks door de Inspectiecel van de directie van Monumenten en Landschappen en 

door de Afvaardiging voor de ontwikkeling van de stad worden opgevolgd. Door informatie tussen 

de partners uit te wisselen, zijn we in staat om de strategie, indien nodig, te corrigeren of om de 

acties te intensifiëren. 

 

4. Vordering tot staking op basis van de huisvestingscode 

Dankzij een wijziging van de Brusselse huisvestingscode, die in januari 2010 van kracht werd, kan 

de stad door middel van een versnelde procedure een gerechtelijke actie tegen een eigenaar 

ondernemen, om die te dwingen de onbewoonbaarheid van zijn gebouw te verhelpen. Die actie 

omvat de mogelijkheid om de uitvoering van noodzakelijke werkzaamheden voor de bewoning 

van een gebouw te eisen. 

Modaliteit: 

- beslissing van het College om een vordering tot staking tegen een eigenaar aanhangig te 

maken  

- ingebrekestelling door een advocaat 

- dagvaarding indienen 

 

5. Aankoop van een gebouw in het kader van de aan voorkooprecht onderworpen zone  

(zie fiche 1.2.9). 

 

6. Onteigening 

Krachtens het besluit van de uitvoerende macht van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 19 

juli 1990 beschikt de stad over de mogelijkheid om gewestelijke subsidies te verkrijgen voor de 

aankoop van verlaten gebouwen, met het doel ze te renoveren en ze in hoofdzaak voor 

huisvesting te bestemmen.  

Daarnaast is de onteigening in het algemene belang in het kader van de aan voorkooprecht 

onderworpen zone toegelaten (zie fiche 1.2.9).  

 

Begeleiding: 

- Afvaardiging voor de Ontwikkeling van de Stad (coördineren van de vergadering van de 

Interdepartementale coördinatiecel in de strijd tegen stadskankers) 

- Directie van Monumenten en Landschappen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (actie tot 

staking inzake leefmilieu, beschermde goederen) 

 

Partners: 

Stad Brussel: 

- Departement Stedenbouw: de cel ‘Historisch erfgoed’ (projecten 1, 3 en 4), de ‘Juridische 

cel’ (projecten 3, 4, 5 en 6), de cel ‘Plan-Aankoop’ (project 5), de ‘Controlecel’ (project 5) 

- Departement Financiën: Belastingsdienst (project 2) 
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Afvaardiging voor de ontwikkeling van de stad (project 3) 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest: 

- directie van Monumenten en Landschappen, de ‘Controlecel’ bijgestaan door de cel 

‘Werkzaamheden’ (project 1) 

 

Kalender: 

Actie wordt voortgezet 

 

Middelen:  

Personeelsmiddelen: 

Stad Brussel: 50 dagen / persoon / jaar 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest: één beambte is belast met de opvolging van dit project bij de 

directie van Monumenten en Landschappen. De procedurekosten bedroegen ongeveer € 10.000 

in 2009 en € 15.000 in 2010, met uitzondering van de ingebrekestellingen en 

verzoeningspogingen die voorafgingen aan de dagvaarding, waarin de Brusselse Hoofdstedelijke 

Raad werd verwikkeld.  

 

Bijstand van de gemeente: premies voor ‘toegang tot de verdiepingen’, (zie fiche 1.3.11b) 
Bijstand van het Gewest: subsidies met betrekking tot beschermde goederen, 

renovatiepremies, premies voor de verfraaiing van de gevels, premies voor ‘klein 

erfgoed’, ‘Atrium-premies’ 

Dwingende acties: gerechtelijke kosten ten laste van de Stad en/of het Gewest 

Gewestelijke aankoopsubsidies, aankoopkosten ten laste van de Stad 

Aankoop via het voorkooprecht en de onteigening: aankoopkosten ten laste van de Grondregie 

van de Stad 

 

 

Indicatoren: 

Aantal opgeloste / gerenoveerde problematische sites 

Aantal ondernomen acties ter bevordering van het elimineren van verwaarloosde gebouwen 

 

 

Herinnering aan gerealiseerde projecten: 

 

1997: begin van de actie 

1999: rondetafelgesprekken Schildknaapstraat-Predikherenstraat  

Belastingen: 14/12/2009: goedkeuring door de Raad van de wijziging van het belastingreglement 

voor de boekjaren 2010-2014 
Vordering tot staking / Huisvestingscode: 30/04/2009: wijziging van de Huisvestingscode met 

betrekking tot de sancties in geval van onbewoonde huisvesting (van kracht geworden op 

01/01/2010) 

 

Vordering tot staking inzake leefmilieu:  

- Afwikkelen van 2 vorderingen tot staking inzake leefmilieu die tot herstelwerkzaamheden 

hebben geleid. Hoewel de goederen gerenoveerd werden, zijn ze tot op heden echter nog 

niet bewoond. 
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Haringstraat nr. 14-16-18 (2003-2009) 

Herstel van de gevel, de dakbedekking en de 

beschermde elementen. 

 
 

Schildknaapstraat nr. 47 (2008) 

Herstel van de gevel en de dakbedekking 

 

 
 

- 9 vorderingen tot staking inzake leefmilieu in de Unesco-zone, waarvan de gemeenteraad 

in 2010 akte heeft genomen. 

 

Vorderingsstaat op 20 januari 2012: 

Grasmarkt nr. 66: 

Actie ondernomen (ingediende dagvaarding) 

en in het voordeel van de stad geoordeeld. 

Dwangsommen. 

 

8 dossiers in de verzoeningsfase 

 

o Boterstraat nr. 33 

o Hoedenmakersstraat nr. 19-23 

o Hoedenmakersstraat nr. 22-24 

o Heuvelstraat nr. 2 

o Grasmarkt nr. 8-10 

o Grasmarkt nr. 48 

o Grasmarkt nr. 50 

o Violetstraat nr. 38 

 

Vordering tot staking / Huisvestingscode: 

- 3 vorderingen waarvan de Gemeenteraad in 2011 akte heeft genomen 

- de advocaat van de Stad heeft 3 ingebrekestellingen verstuurd 
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- Vorderingsstaat op 20 januari 2012: 3 dossiers in de verzoeningsfase 

o Predikherenstraat nr. 14 

o Spoormakersstraat nr. 23 

o Beursstraat nr. 42/44 

Voorkoop: 

(zie fiche 1.2.9)  

Onteigeningen: 

Er werd 1 onteigeningsplan opgestart 
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Strategische doelstelling 3 

Ontwikkeling van een functioneel evenwicht tussen handel en huisvesting 

 

Specifieke doelstelling 9 Inplanting van aantrekkelijke handelszaken in 

overeenstemming met het imago van de wijk en de 

behoeften van de inwoners en bezoekers van de wijk 

Actieplan 25 

 

Diverse, kwaliteitsvolle handelszaken 

 

a. Diverse Atrium-projecten 

 

 

 

Context van de actie 

Sommige handelswijken in het centrum van Brussel missen kwaliteit (Kaasmarkt, Ilot Sacré, …). 

We merken ook een gebrek aan durf en originaliteit in het Brusselse commerciële aanbod en een 

noodzaak om het imago en de complementariteit van de verschillende wijken te versterken. 

De Grote Markt staat op de werelderfgoedlijst van de Unesco. De inplanting van nieuwe 

handelszaken in de bufferzone moeten op één lijn met en met het nodige respect voor dat 

erfgoed gebeuren zodat de integriteit en de authenticiteit van de site gegarandeerd blijven. 

 

 

Doelstellingen van de actie 

Het doel is om voor de wijk een coherente, gevarieerde en kwaliteitsvolle mix te ontwikkelen, die 

overeenstemt met het imago van de wijk zoals dat in het Prospectieve Schema van de 

Handelswijk wordt vooropgesteld (prospectieve studie van het imago van de wijk). 

Het komt er dus op aan om via de commerciële inplanting de complementariteit en het imago van 

de wijk te versterken. 

We moeten erop letten dat we zowel grote merken als kleine gespecialiseerde en kwaliteitsvolle 

handelszaken aantrekken.  

Het is raadzaam om de grote potentiële projecten en de ontwikkelingsmogelijkheden aan te 

moedigen en de kwaliteit van de handelszaken op de hoofdassen te verbeteren. 

 

 

Maatregelen en modaliteiten 

Projecten: 

1. Gegevens verzamelen: OliGo-databank: commerciële mix, enquêtes bij klanten, 

voetgangersstroom. Die gegevens dienen als basis voor de kennis over de wijk en voor het 

advies inzake de commerciële inplanting 

 

2. Advies inzake de commerciële inplanting aan kandidaat-handelaars: zoektocht naar de 

beste locatie, hulp bij de administratieve stappen, gegevens over de wijk, verzendingen 

naar partners  

 

3. Precieze bepaling van de doelgroep (per straat, wijk) en actieve zoektocht naar nieuwe 

concepten en kandidaat-handelaars: klantenwerving via franchisingbeurzen, 

klantenwerving bij federaties, scholen, … 
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 Soort handelszaken die in de wijk worden ingeplant: 

- een specifiek karakter voor elke galerij vinden 

- Grote Markt: innoverende en dappere handelszaken, etalage van Europa 

- eveneens vrijetijdshandelszaken ontwikkelen 

- Kleerkopersstraat, Grasmarktstraat, Kiekenmarktstraat: kwaliteit, creativiteit en 

specialistische merken 

- Arenbergstraat, Schildknaapsstraat: kwaliteitsvol commercieel aanbod, diensten, … 

- Centrumgalerij: voorbereiden van het terrein om een koper te vinden voor een 

nieuwe dynamiek aan het geheel  

 

4. Proactieve acties naar de eigenaars, projectontwikkelaars: investeerders naar het 

centrum aantrekken, advies aan de eigenaars inzake de bestemming van hun 

commerciële ruimte, opvolging van grote projecten, … 

 De grote projecten voor de wijk (op te volgen of te promoten): 

- Horta-galerij: opvolging van het ‘herdynamiseringsproject’ met de eigenaar  

- Dexia Art Center in de Schildknaapsstraat: een functie vinden en de locatie opnieuw 

ontwikkelen 

- project om de voetgangerszone in de omgeving van de Grote Markt en het Beursplein 

uit te breiden  

- renovatieproject voor de Sint-Honoré-galerij 

 

5. Plaatsen van informatieposters in de lege ruimtes om de aandacht te trekken en van 

stickers waarop de opening van nieuwe handelszaken wordt aangekondigd. 

 50 lege ruimtes in de wijk van de Grote Markt, met bijzondere aandacht voor: 

- Centrumgalerij: 7 ruimtes 

- Agora-galerij: 4 

- Schildknaapsstraat: 2 (+7 in aanbouw) 

- Spoormakersstraat: 2 (+8 in aanbouw of verwaarloosd) 

- Grasmarktstraat: 2 

- Kleerkopersstraat: 3 

 

6. “Opensoon 2”: activeringsproject voor niet-gebruikte (verwaarloosde) commerciële 

ruimtes via het toekennen van steun bij de investering door een kandidaat-handelaar in 

een commerciële ruimte. De uiteindelijke doelstelling van het proces is om een 

percentage van de investeringen op zich te nemen. De commerciële ruimtes in kwestie 

zijn eigendom van privé-eigenaars en werden vooraf door Atrium bepaald volgens 

verschillende criteria, zoals de verwaarlozing sinds meer dan 6 maanden en de 

strategische situatie in de handelskern. 

De ontwikkeling van het “Opensoon 2”-project in de Spoormakersstraat biedt de 

mogelijkheid om de verschillende leegstaande en verwaarloosde ruimten op deze as te 

behandelen.  

 

 

Begeleiding: 

Atrium Brussel Centrum 
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Partners: 

Stad Brussel: 

- Departement Handel 

- Departement Stedenbouwkunde 

- LEL, BAO: hulp bij het opstarten van een onderneming, uitwisselen van kandidaten met 

Atrium 

- Participatiefonds, Brusoc …: financiering van projecten 

 

Kalender: 

Actie wordt voortgezet 

Project “Opensoon 2”: 2011-2012 

 

Middelen:  

Begroting van Atrium Brussel Centrum: 

Gegevens verzamelen: € 15.000 

Aanwezigheid op beurzen, seminars …: € 2.000 

Contact met kandidaat-handelaars, eigenaars …: € 1.000 

Stickers: € 1.000 

“Opensoon 2”: gewestelijke premie (begroting volgens aantal ingediende dossiers) 

 

 

Indicatoren: 

Realisatie-

indicatoren 

 

- Aantal updates in de OliGo-databank 

- Aantal telpunten in de voetgangersstroom 

- Aantal ontmoete kandidaat-handelaars en eigenaars 

- Aantal bezochte beurzen, seminars … 

- Aantal geplaatste posters 

 

Resultaat-

indicatoren 

 

 

- Aantal ingeplante nieuwe handelszaken 

- Aantal opnieuw verhuurde handelszaken ten gevolge van het 

plaatsen van de posters 

- Aantal geplaatste stickers op nieuwe handelszaken 

- Aantal openingen “Opensoon 2” 

 

 

Illustraties 

 
Commerciële mix in de wijk van de Grote Markt  
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Sticker met aankondiging van de opening van een 

handelszaak 

 

Poster om de huur van leegstaande ruimtes te stimuleren 

 

 
Voetgangersstroom, Grote Markt in 2007  
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Strategische doelstelling 3 

Ontwikkeling van een functioneel evenwicht tussen handel en huisvesting 

 

Specifieke doelstelling 9 Inplanting van aantrekkelijke handelszaken in 

overeenstemming met het imago van de wijk en de 

behoeften van de inwoners en bezoekers van de wijk 

Actieplan 25 

 

Diverse, kwaliteitsvolle handelszaken 

 

b. Organisatie en coördinatie van een werkgroep binnen 

verschillende kabinetten en diensten met als doel de wildgroei van 

de nachtwinkels in de Unesco-zone te stoppen 

 

 

 

Context van de actie 

De Stad Brussel heeft een gemeentelijke stedenbouwkundige verordening met betrekking tot de 

nachtwinkels uitgewerkt. 

Dankzij het dagelijkse veldwerk van “Meneer Unesco” (zie fiche 1.1.2a) zagen we dat het aantal 

nachtwinkels sinds juli 2009 was toegenomen. Naast het feit dat dat soort handelszaken zich niet 

aan de wetgeving houdt (totale dekking van de etalage met artikels, niet-reglementaire 

uithangborden, invasie van de openbare ruimte door bijkomende artikels en draaistandaards, …), 

worden hier ’s nachts alcoholische dranken verkocht, wat leidt tot de verstoring van de openbare 

orde.  

Op dit moment zijn er in totaal +/- 40 nachtwinkels / souvenirwinkels waarvan er 29 alcohol 

verkopen (waarvan 2 Phone Shops), 15 werden recent geopend (sinds sept 2009) en 10 enkel Gift 

Shop zijn (zonder drank).  

 

 

Doelstellingen van de actie 

• Plaatsbeschrijving van het aantal nachtwinkels  

• Besluit rond de wildgroei en zelfs daling van het aantal van dat soort handelszaken 

• Het verband leggen tussen nachtwinkels - alcoholverkoop en criminaliteit als de 

nachtwinkels zich in een nachtelijke uitgangsbuurt bevinden 

• De commerciële uiting van de nachtwinkels (die een vergunning hebben) met de zonale 

stedenbouwkundige verordening van de Unesco-zone doen overeenstemmen 

 

 

Maatregelen en modaliteiten 

 

Projecten:  

- Organisatie en coördinatie van een werkgroep binnen verschillende kabinetten en 

diensten met als doel de wildgroei van de nachtwinkels in de Unesco-zone te stoppen. 

 

Onder impuls van “Meneer Unesco” en met de steun van de schepenambten van Handel, 

Stedenbouw en Toerisme werd de Coördinatiecel voor nachtwinkels opgericht. 
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Die cel omvat de kabinetschefs van de drie schepenambten en het kabinet van de burgemeester, 

alsook de verantwoordelijken van de belangrijkste administratieve departementen zoals: de 

Juridische dienst, de belastingsdienst, de ‘Controlecel’ van Stedenbouw, de dienst ‘Handel en 

horeca’ en ook de politie zijn op de vergaderingen aanwezig. 

 

In 2011 werden reeds 2 plenaire vergaderingen georganiseerd (op 14 oktober en op 22 maart). 

Bovendien werden er meerdere bilaterale vergaderingen georganiseerd met de politie, het 

kabinet van de Burgemeester en het kabinet van de Schepen van Handel. 

 

Begeleiding: 

“Meneer Unesco” voor de coördinatie en het kabinet van de Schepen van Handel voor de 

centralisering van de gegevens en het secretariaat 

 

Partners: 

De schepenambten van Handel, Stedenbouw en Toerisme 

Het kabinet van de Burgemeester en de politie 

De verantwoordelijken van de volgende departementen: de Juridische dienst, de belastingsdienst, 

de ‘Controlecel’ van Stedenbouw, de dienst ‘Handel en horeca’ 

Atrium: gegevens, contacten met de handelaars, advies rond de commerciële inplanting 

 

Voorlopige kalender: 

Plenaire vergaderingen: 4 keer per jaar 

Vergaderingen in klein comité naargelang de vorderingsstaat 

 

Middelen:  

Gewone begroting van de stad 

Personeel - afgevaardigden van de stad en de politie 

 

 

Indicatoren: 

• Daling van het aantal nachtwinkels (doelstelling om het aantal tegen 2013 met 50 % te 

verlagen) 

• De commerciële uitdrukking gelijkvormig maken 
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Strategische doelstelling 4 

Verbetering van het leefklimaat 

 

Specifieke doelstelling 10 Verbeteren van de levenskwaliteit in gebouwen 

Actieplannen 26. Opwaardering van binnenterreinen van 

huizenblokken 
117 

 

Specifieke doelstelling 11 Verbetering van de openbare ruimte 

Actieplannen 27. Beperking van de verkeersdrukte en opwaardering 

van de openbare ruimte 

28. Verfraaiing van straten en doodlopende steegjes 

29. Verfraaiing door verlichting 

30. Onderhoud en ontwikkeling van het stadsmeubilair 

31. Onderhoud en ontwikkeling van het horecameubilair 

32. Ontwikkeling van de bewegwijzering - wegmarkering 

en toeristisch 

119 

 

127 

129 

133 

135 

137 

 

Specifieke doelstelling 12 Beheer van de openbare netheid 

Actieplannen 33. De technische en organisatorische werkwijze van de 

stadsdiensten aanpassen met betrekking tot het onderhoud 

van de openbare ruimte van de beschermde site en de 

bufferzone  

a. Reiniging van de Unesco-zone met water 

b. Bestraffing van overtredingen inzake openbare 

netheid 

c. Verwijdering van tags en graffiti op de gevels 

141 

 

 

 

141 

143 

 

145 

 

Specifieke doelstelling 13 Beheer van geluidsoverlast 

Actieplannen 34. Evaluatie en beheer van geluidsoverlast  

NOG TE BEPALEN 
147 
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Strategische doelstelling 4 

Verbetering van het leefklimaat 

 

Specifieke doelstelling 10 Verbeteren van de levenskwaliteit in gebouwen  

Actieplan 26 Opwaarderen van binnenterreinen van huizenblokken 

 

 

Context van de actie 

De bufferzone is sinds de middeleeuwen een dicht bebouwde stadsstructuur, waar de percelen 

traditiegetrouw bestaan uit een hoofdgebouw en een of meerdere, via een binnenplaats 

verbonden bijgebouwen.  

In de loop van de laatste decennia zijn de binnenterreinen van de huizenblokken niet alleen nog 

dichter geworden, maar ook meer gemineraliseerd waardoor er drie problemen de kop opstaken:  

- de buitenruimtes van binnenplaatsen en tuinen werden bedekt, wat leidde tot een 

overbezetting van de percelen en een toenemende mineralisatie van de binnenterreinen 

van de huizenblokken 

- in de jaren 60 en 70 werden er grote gebouwen (galerijen, kantoren, overdekte parkings) 

gebouwd waardoor de binnenterreinen van de huizenblokken overbelast werden 

- de wildgroei van technische installaties van horecagelegenheden en van handelszaken 

wat leidde tot visuele hinder en geluids- en reukoverlast 

 

Doelstellingen van de actie 

Deze actie wil de kwaliteit van de binnenterreinen van huizenblokken verbeteren om er op die 

manier voor te zorgen dat de handel en de andere functies, in het bijzonder de huisvesting, beter 

kunnen samenleven, en om de herbegroeiing van deze ruimtes aan te moedigen.  

 

Maatregelen en modaliteiten 

 

Projecten 

 

• Restauratie van achtergevels en bescherming van interessante bijgebouwen 

In het kader van de lezing van de vergunningsaanvragen en van de voorontwerpen wordt er extra 

aandacht besteed aan de bescherming en de verbetering van de achtergevels en van oude 

bijgebouwen, vanzelfsprekend met het nodige respect voor het erfgoed. De studie van de evolutie 

van de gebouwen (zie fiche 2.6.19) vormt de belangrijkste referentie voor de evaluatie van de 

kwaliteit van de achtergevels en bijgebouwen. 

 

• Aanmoedigen van het vrijmaken van binnenplaatsen en van de creatie van groene 

ruimtes 

De adviezen met betrekking tot de vergunningsaanvragen en de voorlopige bestekken pleiten 

voor het vrijmaken van de binnenterreinen van huizenblokken, voor het stopzetten van de 

uitbreiding van bestaande gebouwen en voor een vergroening (platte daken, binnenplaatsen).  

 

Om de ontwikkeling van groene daken te bevorderen, werden de mogelijkheden in de zone 

onderzocht. Dankzij die analyse was het mogelijk om een totaalpotentieel van 10.000 m
2
 voor 

proefprojecten (15 tot 20) uit te kiezen.  
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• Sanering van de technische installaties van handels-/horecazaken 

Paragraaf 3 van hoofdstukken 3 en 4 van de zonale gemeentelijke stedenbouwkundige 

verordening voor de Unesco-zone (zie fiche 1.2.8) behandelen de technische installaties en 

voorzien, in het geval van commerciële inrichtingen, de integratie ervan om de overlast te 

minimaliseren en de kwaliteit van de directe omgeving te verbeteren. De zonale gemeentelijke 

stedenbouwkundige verordening vormt de referentie voor de vergunningsaanvragen. 

 

Er wordt een project rond gemeentepremies bestudeerd om handelszaken aan te moedigen om 

luidruchtige en grote installaties te vervangen met het oog op een betere kwaliteit op dat vlak 

(bewustmaking van firma’s die afzuigsystemen produceren om krachtig maar weinig hinderlijk 

materiaal voor te stellen dat aan de voorwaarden van de zonale verordening voldoet) en 

verouderd materiaal op te ruimen. 

 

Begeleiding: 

Afvaardiging voor de ontwikkeling van de Stad 

 

Partners: 

Stad Brussel:  

⋅ Departement Stedenbouw: de dienst ‘Plan en vergunningen’, de cel ‘Historisch erfgoed’ 

(opvolging van voorlopige bestekken en vergunningen), de ‘Controlecel’ (overtredingen), de 

‘Juridische cel’ (dwingende acties) 

⋅ Departement Handel 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest: 

⋅ Directie van Monumenten en Landschappen 

⋅ Atrium 

 

Kalender: 

Actie wordt voortgezet 

 

Middelen:  
Openbare financiële middelen: gemeentepremies (nog niet goedgekeurd, voorlopige begroting 

€ 12.000) 

Personeelsmiddelen: 50 dagen / persoon / jaar 

 

 

Indicatoren: 

- Aantal behandelde aanvragen voor vergunningen met betrekking tot het binnenterrein 

van huizenblokken 

- Aantal uitgevoerde groene daken 

- Aantal vrijgemaakte binnenplaatsen 

- Aantal vervangen technische installaties 
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Strategische doelstelling 4 

Verbetering van het leefklimaat 

 

Specifieke doelstelling 11 Verbetering van de openbare ruimte 

Actieplan 27 Beperking van de verkeersdrukte en opwaardering van de 

openbare ruimte 
 

 

 

Context van de actie 

Gezien de demografische groei en het toenemende gebruik van de auto zijn de steden vervuild en 

verzadigd. Bovendien is de overheid er zich al enkele jaren van bewust dat ze een beleid moeten 

voeren dat gericht is op een efficiënt gebruik van de privéwagen en het gebruik van alternatieve 

transportmiddelen stimuleert. Het College van de Stad Brussel heeft verschillende projecten op 

poten gezet om aan die doelstellingen tegemoet te komen, in het bijzonder in het stadscentrum 

(waaronder de beschermde zone van het Unesco-werelderfgoed) waar het aanbod aan openbaar 

vervoer groot en gevarieerd is, waar de toeristische en commerciële sectoren heel erg ontwikkeld 

zijn en waar het leefklimaat van de buurtbewoners moet worden beschermd, zonder daarbij de 

bescherming en opwaardering van de patrimoniale kwaliteiten van de wijk te vergeten. 

 

 

Doelstellingen van de actie 

Door de verkeersdrukte te verminderen, beperken we niet alleen de geluidsoverlast en de 

luchtvervuiling, maar ook het aantal ernstige ongevallen, herwaarderen we de openbare ruimtes 

voor de andere weggebruikers (bredere voetpaden, fietspaden, propere terreinen, verkeersvrije 

straten, …), verbeteren we het leefklimaat in de wijk, enz. 

 

 

Maatregelen en modaliteiten 

 

Projecten: 

- Uitwerking van het gemeentelijke mobiliteitsplan voor heel het grondgebied van de 

Stad Brussel: in 2001 stelde de Stad een vervoerplan voor een gedeelte van het 

grondgebied op, vooral voor het stadscentrum (de ‘Vijfhoek’ genoemd en afgebakend 

door de boulevards van de kleine ring). Aangezien dat plan nooit in de praktijk werd 

gebracht, stelde het College in 2009 een studiebureau aan om een gemeentelijk 

mobiliteitsplan (GMP) voor het volledige grondgebied van de gemeente uit te werken. Er 

werd een overeenkomst afgesloten met het gewest, dat het plan voor 50 % subsidieert.  

Het GMP is een strategisch hulpmiddel dat de prioriteiten van de stad op het gebied van 

duurzame mobiliteit tegen het jaar 2020 definieert. Het bestaat uit 3 fasen: de diagnose, 

de uitwerking van contrasterende scenario’s en de keuze voor het duurzame scenario en 

de uitwerking van te treffen maatregelen (diagnose, conceptfase, actieplan). 

 

- Uitbreiding van de voetgangerszone rond de Grote Markt en inrichtingen: in 2007 stelde 

de Stad Brussel een ‘comfortzone’ in rond de Grote Markt en het Sint-Goriksplein: het 

betrof een verkeerszone waar de snelheid tot 30 km/u beperkt was en met 
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verkeerslussen (eenrichtingsverkeer) die de automobilisten terug naar de grote assen 

stuurden. Er werden parkeerplaatsen voor buurtbewoners, taxi’s, politie, personen met 

beperkte mobiliteit, leveringen ingericht om de auto’s die op zoek zijn naar een 

parkeerplaats af te schrikken. In diezelfde zone werden enkele straten verkeersvrij 

gemaakt om de voetgangerszone van de Grote Markt en de aanpalende straten uit te 

breiden. 

 

In 2009 besliste de Stad om de voetgangerszone uit te breiden door comfortabele 

voetgangersroutes tussen het Martelarenplein/het Muntplein/het Beursplein/de Grote 

Markt/Manneken-Pis te creëren. De uitbreiding van de voetgangerszone was de ideale 

gelegenheid om een vijftiental straten rond de Grote Markt te reorganiseren (meer 

bepaald het nivelleren van de verkeersvrije straten). In 2010 werd een historische nota 

met betrekking tot de wegverharding van de ‘comfortzone’ gerealiseerd (zie bijlage - 

volume 3). 

 

Het volgende plan illustreert de uitgebreide voetgangerszone die in 2012 van kracht 

wordt.  

 
© Stad Brussel - Cel ‘Mobiliteit en Openbare Ruimte’ (zie bijlage - deel 3). 
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Dit project gaat gepaard met andere projecten: 

- die recent werden opgestart of afgerond: herinrichting van de Keizerinlaan en de 

omgeving van het Centraal Station, herinrichting van het Muntplein, instellen van zone 30 

in de volledige Vijfhoek (behalve de Anspachlaan en Diksmuidelaan).  
- die worden bestudeerd: herinrichting van de boulevards in het centrum, herinrichting 

van het Beursplein en het gebied eromheen, herbestemming van de Beurs, herinrichting 

van het Agoraplein en van de Grasmarktstraat, herinrichting van de Nieuwstraat. 

 

- Reorganisatie van de parkeerplaatsen voor buurtbewoners rond de voetgangerszone 

De keuze om de meerderheid van de parkeerplaatsen aan buurtbewoners voor te 

behouden paste in het kader van het oorspronkelijke project van de ‘comfortzone’ in 

2007, toen het merendeel van de straten een zone 30 met verkeerslussen werd. Het doel 

van die voorbehouden parkeerplaatsen was om het verkeer dat op zoek is naar een 

parkeerplaats weg te houden. De andere doelstelling was om een aangenaam leefklimaat 

voor de inwoners te creëren en te vermijden dat die laatste de wijk zouden ontvluchten. 

Tegelijkertijd was er voorzien om in de Zuidstraat en de Lombardstraat een zone voor 

gratis afwisselend parkeren voor de buurtbewoners in te stellen om kort parkeren voor de 

klanten van handelszaken aan te moedigen. In dat systeem weorden de bezoekers en 

handelaars inderdaad gestraft, maar rekening houdend met de goede verbindingen via 

het openbaar vervoer en de aanwezigheid van openbare parkings zijn er alternatieve 

oplossingen voorhanden. 

 

De zones voor afwisselend parkeren die in de Zuidstraat en Lombardstraat waren 

voorzien, zijn echter nooit in de praktijk gebracht. Door een gebrek aan controle op de 

uren waarop de buurtbewoners thuiskwamen, werkte het statuut van 

‘buurtbewonerszone’ bovendien niet optimaal.  

 

Gezien het project naar een uitgebreidere voetgangerszone is geëvolueerd en er daardoor 

tientallen parkeerplaatsen zijn verdwenen, gezien de aanwezigheid van talrijke handels-

/horecazaken, gezien ook het parkeren met parkeermeters/blauwe zone de 

buurtbewoners de mogelijkheid biedt om gratis te parkeren, en gezien het gebrek aan 

parkeerplaatsen om alle buurtbewoners tevreden te stellen, moeten we overwegen om in 

het kader van het gemeentelijke parkeerplan dat binnenkort door het kabinet van de 

Burgemeester zal worden ingesteld, het parkeerstatuut te herzien.  

 

- Nieuwe parkeerplaatsen voor taxi’s 

In het kader van de uitbreiding van de voetgangerszone zijn er talrijke parkeerplaatsen 

voor taxi’s verdwenen, zoals voorzien in de wegcode (in een voetgangerszone zijn 

parkeerplaatsen verboden).  

Gezien de aanwezigheid van hotels en om de taxisector, die een alternatieve oplossing 

voor privéwagens biedt, niet te benadelen, heeft de stad beslist om alle parkeerplaatsen 

voor taxi’s in de straten rond de voetgangerszone terug te plaatsen. Bovendien worden er 

enkele bijkomende parkeerplaatsen voorzien. 
 

 

 

 



 

 

De Grote Markt van Brussel, Unesco-werelderfgoed 
Beheerplan -  2012-2015 

 

 
 

 

 

 122

- Opwaardering van het openbaar vervoer 

Om het autoverkeer te beperken, moeten we de alternatieve vervoermiddelen 

ontwikkelen, in het bijzonder het openbaar vervoer. Die vervoermethode krijgt dan ook 

voorrang in het gemeentelijke mobiliteitsplan. 

 

In 2001 besliste de Stad om langs de noordrand van de Unesco-zone, in de 

Wolvengracht/Schildknaapstraat, een tegenrichtingszone voor bussen in te stellen die erg 

voordelig bleek voor de reissnelheid van de bussen. 
 

In september 2009 herhaalde de Stad Brussel dit experiment door in de Lombardstraat en 

Cellebroersstraat een lus voor bussen te creëren. Die lus wordt op dit moment getest. Het 

is niet uitgesloten dat die lus in de toekomst een tegenrichtingszone voor bussen wordt.  

 

Bovendien is de MIVB van plan om het traject van tram 94 te wijzigen zodat die voor het 

centraal station passeert. Dat plan wordt momenteel nog altijd door de MIVB bestudeerd. 

 

- Creatie en uitbreiding van Villo- en Cambio-locaties 

In 2007 installeerde de Stad Brussel in het centrum (Vijfhoek) een netwerk van 23 

fietsstandplaatsen met zelfbediening, in samenwerking met de firma Decaux. Omdat het 

grondgebied te beperkt en het aanbod niet interessant genoeg was, werd het project 

echter opgegeven. 

In 2010 nam het Gewest het project (nu ‘Villo’) opnieuw op, samen met dezelfde firma,  

voor het volledige grondgebied van het gewest, maar met een ietwat verschillend 

aanbod. Tot vandaag zijn er 180 standplaatsen in het hele Gewest, waarvan 3 in de 

Unesco-zone of aan de grens ervan. 

 

In 2003 kreeg een door de firma Cambio voorgesteld concept de steun van de stad: de 

invoering van deelwagens die 24 uur per dag beschikbaar zijn met verschillende tarieven 

al naargelang de behoefte. Dankzij dat concept was het mogelijk om 7 privéwagens te 

vervangen, waardoor de verkeersdrukte en de parkeerdruk aanzienlijk daalde.  

In 2010 waren er 19 standplaatsen op het grondgebied van de Stad (voor een totaal van 

60 wagens), waarvan 3 standplaatsen in de buurt van de Unesco-zone. 

In 2012 worden nog eens 4 nieuwe standplaatsen in gebruik genomen, waarvan één in de 

Vijfhoek (Rouppeplein).  

Bovendien heeft de stad een erkenningsregeling voor firma’s voor autodelen 

goedgekeurd. Die regeling houdt in dat er voor elk door de gemeente erkend en in het 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest gevestigd voertuig een gratis parkeerkaart voor het 

grondgebied Brussel wordt voorzien.  

 

Begeleiding: 

- uitwerking van het gemeentelijke mobiliteitsplan voor heel het grondgebied van de Stad 

Brussel: departement Stedenbouw, de cel ‘Mobiliteit en Openbare Ruimte’  

- uitbreiding van de voetgangerszone rond de Grote Markt: departement Stedenbouw, de 

cel ‘Mobiliteit en Openbare Ruimte’ (principe, inrichting van het wegennet) + 

Wegeniswerken (beheer van paaltjes en toegangsbadges, bewegwijzering, 

wegwerkzaamheden) 
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- reorganisatie van de parkeerplaatsen voor buurtbewoners rond de voetgangerszone: de 

cel ‘Mobiliteit’ en de cel ‘Parkeermeters’  

- nieuwe parkeerplaatsen voor taxi’s: de cel ‘Mobiliteit’. Opwaardering van het openbaar 

vervoer: de cel ‘Mobiliteit’ en de MIVB 

- Creatie en uitbreiding van Villo- en Cambio-locaties: de cel ‘Mobiliteit’, Decaux, Cambio 

 

Partners: 

- uitwerking van het gemeentelijk mobiliteitsplan voor heel het grondgebied van de Stad 

Brussel:  

opvolging + financiële steun: Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

opvolging: begeleidingscomité (Stad, Gewest, politie, MIVB, NMBS, De Lijn, VSGB, BIVV, 

studiebureau …) 

- uitbreiding van de voetgangerszone rond de Grote Markt: politie, Demografie (afleveren 

van doorgangsbewijzen), Handel, Brussels Hoofdstedelijk Gewest (milieuvergunning voor 

parkings) 

- reorganisatie van parkeerplaatsen voor buurtbewoners rond de voetgangerszone: 

Wegeniswerken 

- Nieuwe parkeerplaatsen voor taxi’s: gewestelijke directie taxi’s, Wegeniswerken 

- Opwaardering van het openbaar vervoer: de cel ‘Mobiliteit’ + Wegeniswerken  

- Creatie en uitbreiding van Villo- en Cambio-locaties: Wegeniswerken, politie + de cel 

‘Plan’ (publiciteitsaspect - Villo) 

 

Voorlopige kalender: 

- uitwerking van het gemeentelijke mobiliteitsplan voor heel het grondgebied van de Stad 

Brussel: goedkeuring van het GMP: 2012. Uitvoeren van de acties vanaf eind 2012  

- uitbreiding van de voetgangerszone rond de Grote Markt: afwerking van de 

werkzaamheden + in werking stellen van de grenspalen: eind 2012 

- reorganisatie van de parkeerplaatsen voor buurtbewoners rond de voetgangerszone: in 

het kader van het gemeentelijke parkeerplan, in 2012? 

- nieuwe parkeerplaatsen voor taxi’s: in de loop van 2012 

- opwaardering van het openbaar vervoer: lus voor bussen in de Lombardstraat/ 

Cellebroersstraat in testfase tot september 2012 of 2013, daarna UV of wijziging van het 

project (tegenrichting?) 

- creatie en uitbreiding van Villo- en Cambio-locaties: uitgevoerd, mogelijkheid tot 

uitbreiding 

 

Middelen:  

- uitwerking van het gemeentelijk mobiliteitsplan voor heel het grondgebied van de Stad 

Brussel: globaal budget van 277.836 euro (inclusief btw), 50 % ten laste van het gewest en 

50 % van de stad. Om de studie uit te voeren, heeft de stad niet alleen een beroep gedaan op 

een studiebureau voor de uitwerking van het GMP, maar heeft ze ook een stuurcomité, een 

begeleidingscomité en een adviesraad voor mobiliteit op poten gezet, waarin alle verenigingen 

en organisaties die bij mobiliteit en de opvolging van het GMP betrokken zijn, worden 

verenigd. De procedure voorziet informatiesessies voor het publiek per wijk en een openbaar 

overleg. 

 

- uitbreiding van de voetgangerszone rond de Grote Markt:  
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Kosten: ongeveer 7 miljoen euro op de gewone en buitengewone begroting van de stad voor 

de automatisering van de toegang tot de Grote Markt via intrekbare palen, voor het nivelleren 

van de straten rond de Grote Markt en de inrichting van het Muntplein en het Agoraplein.  

Alle projecten hebben de nodige stedenbouwkundige vergunningen, goedkeuringen en 

inplantingsplannen voor de intrekbare palen verkregen en er werden overlegsessies voor het 

grote publiek en voor aparte wijken georganiseerd.  

Voor de uitwerking van het bewegwijzeringsplan werd een beroep gedaan op een 

studiebureau + uitvoering van de nieuwe bewegwijzering door de opdrachtnemer van de 

Stad. 

 

- reorganisatie van de parkeerplaatsen voor buurtbewoners rond de voetgangerszone: 

deze maatregel vereist een studie (ofwel via een studiebureau of intern), de aanpassing van 

de bewegwijzering, eventueel nieuwe parkeermeters, informatie naar het publiek, … 

 

- nieuwe parkeerplaatsen voor taxi’s:  

de kosten hebben voornamelijk betrekking op het verplaatsen van de bewegwijzering. 

Eventueel kunnen er merktekens op de grond worden toegevoegd. Dat zal door het Gewest 

worden uitgevoerd en betaald. 

 

- opwaardering van het openbaar vervoer:  

de projecten van de MIVB worden door de MIVB zelf betaald. 

 

- creatie en uitbreiding van Villo- en Cambio-locaties:  

bijdrage tot de financiering van het Villo-systeem door de firma JC Decaux vrij te stellen van 

heffingen voor het plaatsen van publiciteit aan de standplaatsen - Wegconcessie:  verlies van 

inkomsten ten gevolge van het verwijderen van betalende parkeerplaatsen. 

 

kosten voor de installatie van Cambio-standplaatsen: begroting van het departement 

Wegeniswerken voor de uitrusting van standplaatsen (bewegwijzering, inklapbare 

versperringen), ofwel 678,60 euro per standplaats.  

 

 

Indicatoren: 

- uitwerking van het gemeentelijk mobiliteitsplan voor heel het grondgebied van de Stad 

Brussel: 

- uitbreiding van de voetgangerszone rond de Grote Markt: aantal voetgangers, soort 

handelszaken en mate van doorstroming, aantal inwoners, mate van overtredingen met 

betrekking tot de toegang tot voetgangerszones, vandalisme op paaltjes, aantal 

afgeleverde doorgangsbewijzen/badges  

- reorganisatie van de parkeerplaatsen voor buurtbewoners rond de voetgangerszone: 

aantal bewonerskaarten/abonnementen, aantal overtredingen, inkomsten, illegale 

parkeerplaatsen, … 

- nieuwe parkeerplaatsen voor taxi’s: gebruik van parkeerplaatsen, aantal klanten, … 

- opwaardering van het openbaar vervoer: reissnelheid, aantal klanten 
- creatie en uitbreiding van Villo- en Cambio-locaties: aantal klanten, mate van gebruik en 

rotatie van de fietsen/voertuigen  
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Opwaardering van de openbare ruimte, projecten die voltooid zijn en bestudeerd worden in 2012 (zie fiche 4.11.27 - 

deel 3). 

©Stad Brussel - cel ‘Mobiliteit en Openbare Ruimte’. 
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Strategische doelstelling 4 

Verbetering van het leefklimaat 

 

Specifieke doelstelling 11 Verbetering van de openbare ruimte 

Actieplan 28 Opwaarderen van straten en doodlopende steegjes 

 

 

 

Context van de actie 

Het stadsmilieu vormt een heel complexe context met talrijke knelpunten en tussenkomende 

partijen. In dat opzicht vereisen de bovengrondse inrichtingen, of het nu gaat over plaatselijke 

inrichtingen of inrichtingen tussen twee verkeersknooppunten, zones 30 of de openbare ruimte, 

een bijzondere kennis van zaken bij de ontwikkeling ervan. Dergelijke inrichtingen moeten 

rekening houden met alle gebruikers, inclusief de openbare vervoersmiddelen, de knelpunten op 

het gebied van geometrie, en een bijzondere aandacht besteden aan latere beheerproblemen, 

zoals de keuze van de structuur, de materialen, de uitrustingen en de bewegwijzering. 

Het wegennet en de openbare ruimtes maken deel uit van het stadsleven en zijn essentiële 

onderdelen van de stad. De Stad Brussel is zich bewust van het belang om de wegen in de Unesco-

zone op te waarderen.  

In die zone werd namelijk de oude structuur van smalle en kronkelige straatjes behouden. Talrijke 

doodlopende steegjes en gangen, die tot in de middeleeuwen teruggaan, werden eveneens 

behouden. Ze vormen de toegang tot gebouwen in het centrum van het Ilot Sacré. In de loop van 

de eeuwen zijn er een aantal verdwenen of geprivatiseerd. 17 van die doodlopende steegjes in de 

zone werden geïnventariseerd. 

 
Kaart van doodlopende steegjes door het departement Stedenbouw - Plan & Vergunningen 

 

Doelstellingen van de actie 

 

• verfraaien van het algemene voorkomen van de openbare ruimte en verbeteren van de 

kwaliteiten van de omgeving 

• streven naar een betere veiligheid en meer comfort voor de voetgangers 
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• opwaarderen van de behouden doodlopende steegjes 

• de rol van verschillende ruimtes analyseren (verbinding, centrale ligging, representatie en 

monumentaliteit); uitwerken van plannen waarin het statuut en de rol van de ruimtes 

worden vastgelegd 

• bepalen van de prioriteiten rond inrichting en strategische oriëntatie voor de volledige 

zone, ontwikkelen van een strategie om binnen de 5 jaar tot een uitwerkingsresultaat van 

50 % van alle voorziene inrichtingen te komen  

• oprichten van een team dat zich uitsluitend bezighoudt met projecten in de Unesco-zone 

 

Maatregelen en modaliteiten 

 

Projecten: 

• onderhoud en ontwikkeling van doodlopende steegjes en straatjes om het belang ervan 

te versterken en de toegang tot gebouwen in het Ilot Sacré en tot onbereikbare verdiepingen 

mogelijk te maken 

• analyse van de rol van verschillende ruimtes (verbinding, centrale ligging, representatie 

en monumentaliteit); bepalen van de prioriteiten rond inrichting en strategische oriëntatie voor 

de volledige zone; uitwerken van plannen waarin het statuut en de rol van de ruimtes worden 

vastgelegd 

 

Begeleiding: 

Wegeniswerken 

 

Partners: 

De cel ‘Mobiliteit en Openbare Ruimte’, de cel ‘Plan’, “Meneer Unesco”, AOS, de cel 

‘Vergunningen’, CPH, DML, Openbaar Groen, Wagenpark 

 

Voorlopige kalender: 

Om een planning te kunnen opstellen, moet het departement Wegeniswerken de te onderhouden 

straatjes en doodlopende steegjes in de Unesco-zone tellen en klasseren. De planning is voorzien 

voor eind 2011, uitvoering vanaf 2012.  
 

Middelen:  

Begroting van de Stad Brussel  

De uitwerking van het budget gebeurt in overeenstemming met de planning van werkzaamheden. 

Voor het onderhoud en de verbetering van straten en steegjes is een team van 3 of 4 arbeiders 

nodig.  

 

 

Indicatoren: 

- aantal inrichtingsprojecten per jaar (raming van 2 uitgewerkte inrichtingsprojecten per jaar) 
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Strategische doelstelling 4 

Verbetering van het leefklimaat 

 

Specifieke doelstelling 11 Verbetering van de openbare ruimte 

Actieplan 29 Verfraaiing door verlichting 

 

 

 

Context van de actie 

Het historische centrum van Brussel herbergt een erfgoed van uitzonderlijke architecturale 

kwaliteit. Op de Grote Markt, die door de UNESCO tot werelderfgoed werd benoemd, worden 

momenteel een aantal gevels gerenoveerd. De Grote Markt zelf wordt opnieuw ingericht. Die 

acties dragen bij tot de opwaardering overdag. Als de nacht valt, wordt die historische schat 

echter in het donker gehuld, met uitzondering van het Stadhuis en het Broodhuis. Maar het 

uitzicht ‘s nachts is minstens even belangrijk als het uitzicht overdag. Een lichtinstallatie is een 

perfecte manier om onze patrimoniale rijkdom te ontdekken of herontdekken, en dat zowel voor 

de Brusselaars als voor de toeristen uit alle hoeken van de wereld. Het doel is om de markt te 

verlichten waardoor het uitzicht volledig verandert en er nieuwe aspecten worden onthuld die we 

overdag niet zouden opmerken.  

 

 

Doelstellingen van de actie 

 

- het nachtelijke beeld van het erfgoed van het historische centrum vernieuwen 

- de blik van de voorbijgangers aantrekken om hen de architecturale kwaliteit van het 

historische erfgoed te laten ontdekken  

 

 

Maatregelen en modaliteiten 

 

Projecten: 

 

1. Opwaarderen van de Grote Markt 

 

Het opwaarderingsproject voor de Grote Markt omvat twee luiken: ‘klank’ en ‘licht’.  

 

1.1. Het luik ‘licht’. 

Dit luik bestaat uit het volledig verlichten van de gevels van de gebouwen rond de Grote 

Markt. Dit lichteffect zal heel zacht zijn en zal worden verkregen door het plaatsen van rails en 

minispotlights met led’s (elektroluminescente diodes) op de gevels van de gebouwen. Het 

licht zal een witte kleur hebben, maar de voor dit project zijn de voorziene led’s van het type 

RGBW. Dat betekent dat ze alle mogelijke lichtkleuren kunnen uitstralen. De installatie zal dus 

ook de mogelijkheid bieden om tijdens feestperiodes voor animatie te zorgen zonder dat er 

bijkomend materiaal moet worden aangebracht. Dankzij de led-technologie is het mogelijk 

om de intensiteit van het licht te regelen. Elke eenheid heeft een eigen bediening en niet 
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alleen de intensiteit van de lichtstroom, maar ook de kleur kunnen afzonderlijk worden 

geregeld om het gewenste effect te bereiken.  

 

1.2. Het luik ‘klank’ 

De schoonheid van een locatie uit zich ook in de kwaliteit van de klank die er te horen is. De 

Grote Markt beschikt over een heel bijzondere akoestiek. Ze is beschut tegen het 

achtergrondlawaai van de stad en klinkt als een halfopen uitgestrekte ruimte, innemend en 

beschermend. Het klankenpalet wordt gevormd door de geluiden van de activiteiten van 

handelaars en toeristen die de plaats niet echt een identiteit geven. En toch zijn hier heel wat 

mogelijkheden. 

De klokken in de toren van het Stadhuis zullen worden hersteld en zullen het uur aangeven. 

De aanduiding van de tijd door klank op de Grote Markt zal een echt herkenningsteken zijn. 

Op verschillende gebouwen vinden we beeldhouwwerken van muzikanten: trompettisten, 

trommelaars, een violist, een fluitist en luitspelers. Loodrecht op deze beeldhouwwerken 

zullen er discrete luidsprekers worden aangebracht. ‘s Middags, na de twaalfde slag van de 

klokken, zal er een kort muziekfragment weerklinken dat de ruimte op een spectaculaire 

manier tot leven zal wekken. Dat spektakel zal het hele jaar door een sterk 

aantrekkingsmoment zijn waarnaar de bezoekers reikhalzend uitkijken. 

De gekozen geluidsinstallatie zal zowel voor de nieuwe muziekcreatie als voor andere 

gelegenheidsspektakels kunnen worden gebruikt.  

 

Deze installatie komt dus in de plaats van de installatie die momenteel elk jaar wordt gebruikt om 

het klank- en lichtspektakel te organiseren.  

 

Begeleiding: 

Beliris (opdrachtgever) 

 

Partners: 

Stad Brussel: 

Wegeniswerken, de cel ‘Historisch erfgoed’, Afvaardiging voor de ontwikkeling van de Stad, 

Meneer Unesco 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest: 

Directie Stedenbouw, Directie van Monumenten en Landschappen, Koninklijke Commissie voor 

Monumenten en Landschappen 

 

Voorlopige kalender: 

De werkzaamheden zouden in mei 2012 moeten beginnen. 

 

Middelen:  

Beliris, als opdrachtgever, financiert dit project. De geraamde totale kosten voor de realisatie van 

het project bedragen ongeveer 3,6 miljoen euro.  
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2. Verlichting van de Kaasmarktstraat 

 

Het project bestaat uit het aanbrengen van een lichtinstallatie in de Kaasmarktstraat ter 

vervanging van de uithangborden. Dat gebeurt volgens een handvest dat door Atrium werd 

opgesteld en dat pleit voor een kalmere en gelijkmatige lichtsterkte.  

 

Het ‘straatverlichtingsproject’ concentreert zich rond 3 acties: 

- vervangen van de natriumlampen van de openbare verlichting, die een geeloranje licht 

uitstralen waardoor de straat niet echt tot zijn recht komt, door metaaljodidelampen die 

een witte kleur uitstralen en een betere kleurweergave-index bieden. Die actie werd in de 

loop van het eerste trimester van 2011 uitgevoerd 

- vervangen van de huidige lantaarnpalen van de openbare verlichting door dezelfde 

lantaarnpalen als op de Grote Markt 

- op de bovenkant van de gevels wordt een scenografische verlichting geïnstalleerd. Die 

dient om de ritmiek van de gevels in de straat te benadrukken. Daartoe voorziet het 

project de verticale plaatsing van led-buizen ter hoogte van de inspringing van de ramen. 

Het globale beeld van die verticale lineaire elementen zal als een muziekstuk worden 

ervaren dat de straat zal opvrolijken en doen opmerken.  

 

Begeleiding: 

Wegeniswerken van de Stad Brussel 

 

Partners: 

Stad Brussel: 

de cel ‘Historisch erfgoed’, Afvaardiging voor de ontwikkeling van de stad, Meneer Unesco, 

departement Handel 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest: 

directie Stedenbouw, directie van Monumenten en Landschappen, Koninklijke Commissie voor 

Monumenten en Landschappen, Atrium 

 

Voorlopige kalender: 

De werkzaamheden zouden in de lente van 2012 moeten beginnen. 

 

Middelen:  
De intercommunale Sibelga neemt, via zijn aannemer, de uitvoering van de installatie op zich. De 

kosten voor de uitvoering van het project bedragen 93.253,39 euro (inclusief btw). 

 

 

Indicatoren: 

 

 Aantal noodzakelijke ingrepen voor het onderhoud van de installaties. 

Duurzaamheid van de installaties in de tijd: aantal lampen, toestellen, kabels die per jaar 

moeten worden vervangen. 
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Strategische doelstelling 4 

Verbetering van het leefklimaat 

 

Specifieke doelstelling 11 Verbetering van de openbare ruimte 

Actieplan 30 Onderhoud en ontwikkeling van het stadsmeubilair 

 

 

 

Context van de actie 

De stedelijke ruimtes zijn de etalage van de stad en een weerspiegeling van de dynamiek en de 

identiteit van die stad. De Stad Brussel als openbare besluitvormer is zich bewust van de politiek-

economische uitdagingen die de inrichting van de openbare ruimte en vooral die van de Unesco-

zone met zich meebrengt. 

De inrichting van stedelijke ruimtes is een relatief ingewikkeld proces aangezien die alle partijen 

van het gemeenteleven tevreden moet stellen. Burgers hebben behoeften en vragen waarmee 

rekening moet worden gehouden. Evenzo besteden de verschillende gemeentelijke 

besluitvormers vaak meer aandacht aan waarden zoals de kostprijs, de stevigheid en de 

weerstand doorheen de jaren, vergeten ze rekening te houden met meer sociale overwegingen 

en verzuimen ze om het meubilair op een coherente manier in de omgeving te integreren. In 

samenwerking met haar partners moet de Stad Brussel dus actief blijven proberen om globale en 

weldoordachte projecten te ontwikkelen, die rekening houden met belangrijke principes zoals de 

kwaliteit en het belang van het historische erfgoed.  

 

 

Doelstellingen van de actie 

Veel meer dan te beantwoorden aan zuiver functionele behoeften, probeert de inrichting van de 

stedelijke ruimte in de Unesco-zone de waardigheid en de kwaliteit aan de openbare ruimte te 

geven die ze verdient. Gezien de status van werelderfgoed krijgt de zone de essentiële rol van 

aantrekkingspool voor toeristen, plaats van uitwisselingen, ontmoetingen en ontspanning. Er 

wordt op toegezien dat er gezellige plaatsen worden ingeplant, die coherent zijn met het belang 

van de locatie: 

• verfraaiing van het algemene voorkomen van de openbare ruimte en verbetering van de 

kwaliteiten van de omgeving 

• het verplaatsingscomfort van de voetgangers verbeteren 

• uitbreiden van het stadsmeubilair om te rusten (banken, bankjes, zitplaatsen)  

• beperken van het verkeer en verhinderen van wildparkeren (plaatsen van paaltjes, 

versperringen, grenspalen) 

• een duurzame inrichting aanmoedigen, met een voorkeur voor natuurlijke en 

onderhoudsvriendelijke inrichtingen 

• garanderen van de homogeniteit en toegankelijkheid van vormen, kleuren en materialen 

voor het meubilair en zodoende de integratie ervan in de omgeving verzekeren  
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Maatregelen en modaliteiten 

Projecten: 

• coördinatie en ontwikkeling van het meubilair voor openbare ruimtes (van voorwerpen 

die bijdragen tot de netheid van de stad, tot vrijetijdsmeubilair, nuttige voorwerpen voor 

de beperking van het verkeer, beschuttingen voor de gebruikers van het openbaar 

vervoer)  

• uitwerking van een weldoordachte studie en een weldoordacht project, rekening 

houdend met de volledige zone. Op die manier vermijden we een overvloed aan 

voorwerpen die vaak leiden tot een ontoegankelijke wirwar waar niemand weet waar hij 

is.  

 

Begeleiding: 

Wegeniswerken van de Stad Brussel 

 

Partners: 

Dienst ‘Openbare netheid’, Cocof, MIVB, Toerisme, Atrium 

 

Voorlopige kalender: 

Om een planning te kunnen opstellen, moet het departement Wegeniswerken de staat van het 

stadsmeubilair in de zone kwantificeren en kwalificeren. Uit die analyse volgt een lijst met 

prioritaire projecten rond onderhoud en inrichting. De planning is voorzien voor eind 2011, 

uitvoering vanaf 2012.  

 

Middelen:  

Begroting van de Stad Brussel. De uitwerking van het budget gebeurt in overeenstemming met de 

planning van de werkzaamheden. 

Voor het onderhoud en de uitbreiding van het stadsmeubilair zal een team worden gevormd. 

Voor de studie en de kwalificatie van het meubilair stelt de stad voor om een beroep te doen op 

het werk van studenten.  

 

 

Indicatoren: 

- aantal geplaatste elementen van nieuw stadsmeubilair 
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Strategische doelstelling 4 

Verbetering van het leefklimaat 

 

Specifieke doelstelling 11 Verbetering van de openbare ruimte 

Actieplan 31 Onderhoud en ontwikkeling van het horecameubilair 

 

 

 

Context van de actie 

Terrasvergunningen kunnen enkel aan horecazaken worden toegekend. Voor de 

opening/overname van een café/restaurant/snackbar moet aan een aantal formaliteiten worden 

voldaan: o.a. de registratie in de Kruispuntbank voor Ondernemingen, inschrijving op een 

objectieve wettelijke aansprakelijkheidsverzekering, inschrijving in het FAVV (Federaal 

Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen), ondertekening van een contract voor de 

verwijdering van afval, gunstig rapport van de hygiënische dienst van de stad, gunstig rapport van 

de brandweer, … 

De terrasaanvragen worden jaarlijks vernieuwd.  

In de Unesco-zone zijn voorzieningen om terrassen tegen slechte weersomstandigheden te 

beschutten of voorzieningen om terrassen te sluiten, verboden.  

In een groot deel van de Unesco-zone mogen de terrassen niet meer dan 2 m diep zijn.  

 

Toegelaten terrassen door het departement Handel van de Stad Brussel in 2011 (zie bijlage - deel 3). 

©Stad Brussel - cel ‘Plan’. 
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Doelstellingen van de actie 

Verbeteren van het commerciële imago door middel van terrassen 

 

 

Maatregelen en modaliteiten 

 

Projecten: 

1. herziening van de omzendbrief over terrassen 

2. creatie van een catalogus van terrasmeubilair  

3. ontwikkeling van een kwaliteitsproject voor de terrassen van de Grote Markt 

 

Begeleiding: 

Project 1 en 2 - De cel ‘Horeca’ van het departement Handel en de Grondregie van de 

Stadseigendommen 

Project 3 - De cel ‘Historisch erfgoed’ 

 

Partners: 

Stad Brussel: 

departement Handel, de cel ‘Historisch erfgoed’, Meneer Unesco  

Brussels Hoofdstedelijk Gewest: 

directie van Monumenten en Landschappen 

 

Voorlopige kalender: 

- herziening van de omzendbrief over terrassen in 2011, in 2012 goed te keuren en naar alle 

uitbaters van een horecazaak op te sturen 

- creatie van een catalogus van terrasmeubilair in 2014  

- ontwikkeling van een kwaliteitsproject voor de terrassen van de Grote Markt in 2012-2013 

 

Middelen:  

Begroting van de Stad Brussel 

 

 

Indicatoren: 

- aantal nieuwe terrasaanvragen + aantal vernieuwde vergunningen 

- aantal heringerichte terrassen op de Grote Markt 
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Strategische doelstelling 4 

Verbetering van het leefklimaat 

 

Specifieke doelstelling 11 Verbetering van de openbare ruimte 

Actieplan 32 Ontwikkeling van de bewegwijzering - wegmarkering en 

toeristisch 

 

 

Context van de actie 

De cel ‘Bewegwijzering’ 

Op basis van haar energiebeleid voert de Stad Brussel een actie om het energieverbruik te 

beperken. Zo heeft de stad in 2010 en 2011 de gloeilampen van de verkeerslichten geleidelijk 

door led-lampen (Light Emitting Diode) van het type 2 vervangen. Dat model van led-lamp is 

speciaal voor verkeerslichten ontworpen en voldoet aan alle geldende Europese normen. De 

levensduur van dergelijke lampen bedraagt 10 jaar tegenover 6 maanden voor een gewone lamp, 

wat de onderhoudskosten aanzienlijk verlaagt. De LED2 is betrouwbaar en verbruikt slechts 8 

watt, wat gelijkstaat aan 13 % van het verbruik van een lamp van 60 watt. Bovendien werkt LED2 

op een spanning van 42 V, waardoor het risico op elektrocutie in geval van werkzaamheden of 

schade aanzienlijk daalt. Ook het risico op mankementen is verwaarloosbaar wat dan weer het 

risico op ongevallen aan kruispunten verlaagt. Wanneer de LED2 niet meer werkt, gaat de lamp 

terug naar de fabrikant, die er verschillende onderdelen en een aantal kostbare metalen zoals 

goud en koper uithaalt die zich in de gedrukte schakeling bevinden. Bij een gewone lamp, die niet 

gerecycleerd kan worden, is dat niet het geval.  

De cel ‘Stadsmeubilair’ (toeristische bewegwijzering) 

Het opwaarderen van het Brusselse toeristische erfgoed en de toegang tot kwaliteitsinformatie 

vereisen nieuwe initiatieven. De Franse Gemeenschapscommissie die aan de Stad Brussel is 

verbonden, voert een globale actie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.  

Die actie moet een imago creëren, meer bepaald een visuele identiteit voor alle toeristische 

informatie om de toeristen beter te kunnen informeren.  

- de spandoekmasten hebben als doel om alle door de Brusselse Museumraad erkende 

musea, alsook de belangrijkste culturele centra te identificeren en te promoten 

- de muurplaten die rechtstreeks op de gevels worden aangebracht, herdenken personen 

of plaatsen met betrekking tot het gemeentelijk verenigingsleven 

- de posters met historische uitleg hebben als doel om de buitenlandse bezoekers te 

informeren, maar ook om de inwoners meer te leren over hun stad 

- de afgeknotte masten langs de gevels zijn vrijstaande dragers voor bordjes met 

historische uitleg die gebouwen met een historische of patrimoniale waarde aangeven 
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Doelstellingen van de actie 

De cel ‘Bewegwijzering’: 

• Verminderen van het jaarlijks verbruik van verkeerslichten en stoplichten. Duurzame 

ontwikkeling van de actie: 

1. milieu: daling van de hoeveelheid afval en van het energieverbruik / 

Bevoordeelde partijen: de gemeenschap 

2. sociaal: betere zichtbaarheid van de verkeerslichten - daling van het risico op 

ongevallen ten gevolge van mankementen - betere veiligheid / Begunstigde 

partijen: alle openbare weggebruikers 

3. economisch: vermindering van de energiefactuur - daling van de aankoop- en 

onderhoudskosten / Begunstigde partijen: de stad 

De cel ‘Stadsmeubilair’ (toeristische bewegwijzering): 

• De toeristen op een duidelijke en volledige manier informeren over een aantal belangrijke 

gebouwen en toeristische plaatsen (straatnaamborden, posters met gemeentelijke en 

culturele informatie, panoramawijzers).  

 

 

Maatregelen en modaliteiten 

 

Projecten: 

De cel ‘Bewegwijzering’: 

- uitwerking van de inventaris van het stadsmeubilair voor toeristische bewegwijzering in 

de Unesco-zone  

• gebruik van het Unesco-logo in de nieuwe bewegwijzering 

• vervangen van de lampen van 60 W van de verkeerslichten door LED2-lampen 

De cel ‘Stadsmeubilair’ (toeristische bewegwijzering): 

• ontwikkeling van de bewegwijzering - voor bewegwijzering en toeristisch 

• uitwerking van een gedetailleerde inventaris van de staat van het toeristische 

informatiemeubilair: de spandoekmasten, de afgeknotte masten, de posters of 

wijkbeschrijvingen en de muurplaten  

• definiëren van specifieke projecten voor het onderhoud en de ontwikkeling van de 

infrastructuur 

Begeleiding: 

Wegeniswerken van de Stad Brussel 
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Partners: 

Cocof, de cel ‘Mobiliteit en Openbare Ruimte’, Gewest, VisitBrussels, Toerisme, politie 

 

Voorlopige kalender: 

- voor de bewegwijzering: start van de actie eind 2010, beëindiging eind 2011 

- voor de toeristische bewegwijzering is de planning voorzien voor eind 2011, uitvoering vanaf 

2012  

 

Middelen:  

- voor de bewegwijzering: begroting van de stad - supervisie van het project door de cel 

‘Bewegwijzering’ 

- voor de toeristische bewegwijzering: team van werknemers van Wegeniswerken en als 

alternatief een team van studenten voor de uitwerking van de inventaris van de infrastructuur  

 

 

Indicatoren: 

- opvolging van het onderhoud: verbeteren van 80 % van de toeristische bewegwijzering in 

slechte staat in het eerste jaar van het project  

- aantal geplaatste nieuwe Unesco-wegwijzers 

- vervangen van alle lampen van de verkeerslichten, ten laatste begin 2012 
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Strategische doelstelling 4 

Verbetering van het leefklimaat 

 

Specifieke doelstelling 12 Beheer van de openbare netheid 

Actieplan 33 De technische en organisatorische werkwijze van de 

stadsdiensten aanpassen met betrekking tot het onderhoud 

van de openbare ruimte van de beschermde site en de 

bufferzone  

 
a. Reiniging van de Unesco-zone met water 

 

 

 

Context van de actie 

De Unesco-zone wordt dagelijks door duizenden toeristen / pendelaars / inwoners doorkruist. Ze 

kent een druk nachtleven en is het decor van heel wat manifestaties.  

 

Om de netheid te garanderen, worden de straten binnen de zone dagelijks (inclusief zaterdag en 

zondag) door de dienst Openbare Netheid van de stad onderhouden.  

 

Sinds mei 2010 worden de straten ook dagelijks met water gereinigd om alle soorten vuil efficiënt 

te bestrijden.  

 

Binnen de Unesco-zone betreft het de volgende straten: rond de Beurs (inclusief de Henri 

Mausstraat), de Grasmarkt, de Huidenmarkt, het Agoraplein, de Heuvelstraat, de stoepen van het 

Stadhuis, de stoepen van de Grote Markt, de Haringstraat (muur van het Broodhuis), de Vlees- en-

Broodstraat (muur van het Broodhuis), de Klorte Boterstraat, de Guldenhoofdstraat, de 

Vruntstraat, de Karel Bulsstraat, de Brouwersstraat, de Kaasmarkt, de Hoedenmakersstraat, de 

Korte Violetstraat, de Violetstraat, de Sint-Niklaaskerk, en de Stoofstraat.  

 

 

Doelstellingen van de actie 

 

• Garanderen van de netheid van de straten in de Unesco-zone door ze met water te 

reinigen  

 

 

Maatregelen en modaliteiten 

 

Projecten: 

- dagelijkse reiniging van de straten in de Unesco-zone 

 

Begeleiding: 

Departement Openbare Netheid 
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Partners: 

 

Voorlopige kalender: 

Actie wordt voortgezet 

 

Middelen:  

Begroting van de Stad Brussel 

Human ressources van de dienst Openbare Netheid 

 

 

Indicatoren: 

- Netheid van de straten in de Unesco-zone  
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Strategische doelstelling 4 

Verbetering van het leefklimaat 

 

Specifieke doelstelling 12 Beheer van de openbare netheid 

Actieplan 33 De technische en organisatorische werkwijze van de 

stadsdiensten aanpassen met betrekking tot het onderhoud 

van de openbare ruimte van de beschermde site en de 

bufferzone  

 

b. Bestraffing van overtredingen inzake openbare netheid 

 

 

 

Context van de actie 

In het licht van een gebrek aan respect van sommige inwoners / bezoekers / toeristen voor de 

openbare netheid werd een strijdplan tegen overtredingen opgesteld en hebben het College en 

de Gemeenteraad een nieuw belastingreglement voor overtredingen tegen de openbare netheid 

goedgekeurd (september 2007). 

 

De acties van de dienst Openbare Netheid, door middel van beëdigde beambten, en van de politie 

werden verveelvoudigd om een einde te stellen aan het gevoel van straffeloosheid dat op het vlak 

van openbare netheid heerste.  

 

Sinds de invoering van het plan in oktober 2007 werden er in totaal 17.677 administratieve 

belastingen en boetes opgesteld (cijfers tot mei 2011).  

 

 

Doelstellingen van de actie 

 

- verzekeren van het respect voor en de netheid van de openbare ruimte van de 

beschermde site en de bufferzone 

- veranderen van het gedrag ten opzichte van netheid 

 

 

Maatregelen en modaliteiten 

 

Projecten: 

- Toepassing en opvolging van belastingen op inbreuken tegen de openbare netheid 

 

Begeleiding: 

Het departement Openbare Netheid en de politiediensten  

 

Partners: 

Het departement Handel, Atrium 
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Kalender: 

 

Actie Totale duur van de 

actie 
Start Beëindiging 

Waarborgen van de 

toepassing van het 

belastingreglement op in-

breuken tegen de 

openbare netheid 

Actie wordt 

voortgezet 
09/2007 - 

 

Middelen:  
Begroting van de Stad Brussel 

Human resources van de dienst Openbare Netheid en de politie 

 

 

Indicatoren: 

- aantal toegepaste belastingen 
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Strategische doelstelling 4 

Verbetering van het leefklimaat 

 

Specifieke doelstelling 12 Beheer van de openbare netheid 

Actieplan 33 De technische en organisatorische werkwijze van de 

stadsdiensten aanpassen met betrekking tot het onderhoud 

van de openbare ruimte van de beschermde site en de 

bufferzone  

 

c. Verwijderen van tags en graffiti op de gevels 

 

 

Context van de actie 

In februari 2008 werd een nieuw reglement met betrekking tot het verwijderen van tags en 

graffiti van kracht. Dat reglement probeert om zo goed mogelijk de verantwoordelijkheid van de 

eigenaar (die, krachtens de algemene bouwverordening, verantwoordelijk is voor de staat van zijn 

gevel en zich in geval van nalatigheid blootstelt aan politiestraffen) en de efficiëntie van de door 

de stad aangeboden service te verenigen om de eigenaars te helpen bij het nakomen van hun 

verplichtingen. De Stad Brussel heeft niet alleen aanzienlijke middelen vrijgemaakt (€ 200.000 in 

2007 en de volgende jaren in plaats van € 1.650 vroeger) om de eigenaars bij te staan in de strijd 

tegen deze plaag, maar ze heeft ook nieuwe maatregelen getroffen om de administratieve 

formaliteiten te verzachten.  

De eerste ingreep van de Stad op een goed is gratis. Een ingreep is altijd gratis als de gevel 

beschermd is of als de eigenaar een beschermende behandeling tegen graffiti aanbrengt. Die 

behandeling beschermt gedurende twee jaar.  

 

Bovendien worden er ook zonale ingrepen uitgevoerd. Bij dergelijke ingrepen worden er 2 of 3 

straten geselecteerd waar tags op de gevels staan en wordt er naar alle geïdentificeerde 

eigenaars in die straten een ontheffing gestuurd. Conform het reglement hebben ze één maand 

tijd om te reageren waarna de bevoegde diensten gemachtigd zijn om uit eigen beweging op te 

treden. Sinds 2009 werden er in de straten van de Unesco-zone zo al 4 operaties uitgevoerd.  

 

Ten slotte staat de schilder “Michelangelo” sinds 2009 dagelijks en gratis in voor de netheid van 

de geschilderde gevels van de handelszaken in het centrum. 

 

 

Doelstellingen van de actie 

 

• garanderen van de netheid van de geschilderde gevels van de handelszaken die 

deelnemen aan de Michelangelo-actie 

• hulp bieden aan de eigenaars om hun goed(eren) in een perfecte staat van netheid te 

houden  

• meer informatie verspreiden voor de eigenaars zodat ze een beroep kunnen doen op die 

service 
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Maatregelen en modaliteiten 

Projecten: 

• Snel en efficiënt ingrijpen, met de toestemming van de eigenaars, op alle goederen in de 

UNESCO-zone 

 

Begeleiding: 

Het departement Openbare Netheid 

 

Partners: 

Meneer UNESCO, Atrium 

 

Voorlopige kalender: 

 

Michelangelo 

Actie Totale duur van 

de actie 
Start Beëindiging 

Garanderen van de netheid 

van de geschilderde gevels 

van de handelszaken die 

deelnemen aan de 

Michelangelo-actie. 

 

- 2008 - 

 

Reglement voor tags / graffiti 

 Actie  Totale duur van 

de actie 
Start Beëindiging 

Hulp bieden aan de 

eigenaars om hun 

goed(eren) in een 

perfecte staat van 

netheid te houden.  

- 2009 - 

 

Zonale operaties 

 Actie  Totale duur van 

de actie 
Start Beëindiging 

Uitvoeren van dit soort 

ingrepen binnen de 

UNESCO-zone indien 

nodig.  

- 2009 - 

 

Middelen:  

Begroting van de Stad Brussel 

Human ressources van de dienst Openbare Netheid 

 

Indicatoren: 

- aantal uitgevoerde ingrepen 

- aantal ingediende aanvragen 



 

 

De Grote Markt van Brussel, Unesco-erfgoed 
Beheerplan -  2012-2015 
 

  
 

 147

 

Strategische doelstelling 4 

Verbetering van het leefklimaat 

 

Specifieke doelstelling 13 Beheer van geluidsoverlast 

Actieplan 34 Evaluatie en beheer van geluidsoverlast - NOG TE BEPALEN 

 

 

Context van de actie 

 

 

Doelstellingen van de actie 

 

 

Maatregelen en modaliteiten 

 

Projecten: 

 

 

Begeleiding: 

 

 

Partners: 

 

 

Voorlopige kalender: 

 

 

Middelen:  

 

 

Indicatoren: 
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Strategische doelstelling 5 

Sensibilisering, promotie, uitwisseling en ontwikkeling op het vlak van toerisme 

 

Specifieke doelstelling 14 De verschillende partijen en in het bijzonder de inwoners van de 

site sensibiliseren 

Actieplannen 35. Museum van de Stad 

36. Creatie van een ‘Unesco-uitstalraam’ 

37. De erkenning van het unieke erfgoed van de Grote 

Markt formeel bekend maken 

a. Vergroten van de zichtbaarheid van het Unesco-

label in de stad 

b. Plaatsen van QR-codes op de monumenten 

38. Opstellen van publicaties voor meer erkenning en 

een beter begrip van de site, verspreiding onder een breed 

publiek 

151 

155 

157 

 

157 

 

159 

161 

 

Specifieke doelstelling 15 Ervaringen uitwisselen met andere Werelderfgoedsteden 

Actieplannen 39. Deelnemen aan de Organisatie van 

Werelderfgoedsteden - OWHC 

40. Uitwisselingen met internationale instellingen: 

ICOMOS, enz. 

167 

 

169 

 

Specifieke doelstelling 16 Bevordering van toerisme van topkwaliteit 

Actieplannen 41. Begeleiding van bezoekers 

42. Creatie van aantrekkelijke routes (erfgoed, winkels, 

enz.) 

43. Sensibilisering van het publiek en de toeristen 

171 

173 

 

175 

 

Specifieke doelstelling 17 Overeenstemming evenementen / historisch kader 

Actieplannen 44. Kwalitatieve evenementen promoten 

a. Cel ‘Evenementen’ 

b. Feestelijke verlichting 

177 

177 

179 

 

Specifieke doelstelling 18 Bevordering van handelszaken van topkwaliteit 

Actieplannen 45. Commercieel interessante openingsuren en 

activiteiten bevorderen die aangepast zijn aan het publiek 

en aan de toeristische functie van de wijk  

46. Informatie over en promotie van handelszaken 

181 

 

 

185 
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Strategische doelstelling 5 

Sensibilisering, promotie, uitwisseling en ontwikkeling op het vlak van toerisme 

 

Specifieke doelstelling 14 De verschillende partijen en in het bijzonder de inwoners 

van de site sensibiliseren 

Actieplan 35 Museum van de Stad 

 

 

 

Context van de actie 

 

Ligging 

Het Broodhuis, vandaag het Museum van de Stad, zet zijn hoofdtaken van openbare dienst voort: 

de wetenschappelijke studie van het erfgoed van Brussel, de conservering en de verrijking ervan, 

alsook de opwaardering bij het publiek. In de traditie van de oprichting van het museum vertaalt 

dit beleid zich dagelijks in de ontwikkeling van een programma dat de geschiedenis van Brussel 

voor zoveel mogelijk mensen toegankelijk wil maken. De voorstelling van de collecties die zich 

over verschillende verdiepingen spreiden, integreert voortaan het gebouw zelf, waarvan de 

geschiedenis en de architectuur een centraal pedagogisch element vormen voor de bezoeker.  

 

Collecties  

De collecties van het Museum van de Stad, die oorspronkelijk werden bijeengebracht om de 

geschiedenis van Brussel en haar inwoners te illustreren en om voorbeelden aan de industrie en 

het ambacht te verschaffen, werden tijdens de 20e eeuw uitgebreid en zijn heel uiteenlopend: 

kunstwerken en werken uit de kunstnijverheid, diverse voorwerpen, historische getuigenissen, 

documenten, plannen, maquettes, archeologische collecties, … 

De belangrijkste attractie van het museum is echter de garderobe van Manneken Pis. 

 

Naarmate de collecties werden uitgebreid, volgden de projecten rond de inrichting ervan elkaar 

op volgens de thema’s van de tijdperken. Daarbij lag de nadruk nu eens op het archeologische en 

artistieke karakter van de collecties en dan weer op de stedenbouwkundige ontwikkeling, of op 

verschillende aspecten van het intellectuele, sociale en economische leven van de stad.  

 

Vandaag wil het Museum van de Stad Brussel verder gaan dan het conventionele aspect van een 

voorstelling van de geschiedenis van de stad op lokale schaal. De benadering van de thema’s 

streeft ernaar een breed publiek van Brusselaars en niet-Brusselaars te bereiken en om de vaak 

complexe onderwerpen na een rigoureuze wetenschappelijke behandeling toegankelijk te maken. 

 

De voorstelling van de collecties en de verschillende projecten van het Museum worden 

gecombineerd met pedagogische activiteiten (spelparcours voor kinderen en jongeren, 

rondleidingen en publicaties van verschillende collecties). Die middelen helpen om het publiek en 

de collecties van het Museum van de Stad dichter bij elkaar te brengen en om de burgers 

bewuster te maken over het erfgoed en de ontwikkeling van Brussel. 
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Doelstellingen van de actie 

 

Naar aanleiding van het colloquium Een museum voor een stad dat in 2002 werd georganiseerd en 

waarvan de handelingen in 2003 werden gepubliceerd, werd de rol van het Museum van de Stad 

verder uitgewerkt. Het werkstuk stelt een aantal denkpisten voor die als basis kunnen dienen 

voor de aanpassing van het museum aan de stad van vandaag: 

- uitvoeren van de conserveringsopdrachten en van de wetenschappelijke studie, 

opwaarderen van het historische erfgoed van de Stad Brussel, zowel op het vlak van de 

gebouwen als op het vlak van de collecties die zich gedeeltelijk in andere gebouwen 

bevinden, waaronder, in de eerste plaats, het Stadhuis  

- instaan voor de ontwikkeling van het museum om de voorstelling van de collecties te 

optimaliseren en om het Museum van de Stad Brussel op de 20e eeuw af te stemmen 

- voeren van een rigoureus aankoopbeleid voor kunstwerken en waardevolle voorwerpen 

die rechtstreeks verbonden zijn met de geschiedenis van Brussel 

- organiseren van tijdelijke tentoonstellingen, rondleidingen en andere culturele 

evenementen in overeenstemming met de thema’s van de collecties  

- ontwikkelen van de educatieve dimensie van de activiteiten van het museum, vooral door 

middel van de educatieve dienst 

 

 

Maatregelen en modaliteiten 

 

Projecten: 

Sinds 2000 ongeveer ondergaat het Museum van de Stad grote en minder grote reorganisaties om 

aan bovenstaande doelstellingen te voldoen, in het bijzonder: 

- instaan voor een betere toegankelijkheid tot de inhoud en tot de voorstelling van de 

collecties 

- ontwikkelen van werktuigen vanuit de nieuwe technologieën voor een beter begrip van 

het geheel en om een bezoek aan het museum dynamischer te maken, creatie van een 

eigen website voor het museum 

- versterken van de identiteit van het museum 

- organiseren van tijdelijke tentoonstellingen in overeenstemming met de thema’s die 

beknopt aan bod komen in de permanente tentoonstelling 

- oprichten van een multidisciplinaire werkgroep, bestaande uit experts (historici, 

kunsthistorici, archeologen, maar ook architecten, decorontwerpers en experts op het 

vlak van culturele marketing), die instaan voor de toekomst van het museum  

- scannen van het gebouw met het doel om een 3D-model te maken. Dat zal niet alleen de 

exacte afmetingen en plannen van het gebouw verschaffen, maar ook nuttig zijn bij 

verschillende verwezenlijkingen, zoals de restauratie van het gebouw, de publicaties of de 

voorstelling aan het publiek  

- positioneren van de instelling als referentiecentrum voor de geschiedenis van Brussel en 

de samenwerking met andere instellingen (La Fonderie, de Hallepoort, de Coudenberg, 

Bellevue, KMKG, KMSKB, …) 

- uitvoeren van een wetenschappelijke studie over de collecties en ze inventariseren 

- opstarten van een grote restauratiecampagne voor kunstwerken volgens de prioriteiten 

die door de conservatoren en de tentoonstellingsprojecten worden bepaald 



 

 

De Grote Markt van Brussel, Unesco-erfgoed 
Beheerplan -  2012-2015 
 

  
 

 153

- toepassen van een preventie- en veiligheidsplan in geval van brand, bestaande uit de 

herhaalde herinnering aan de algemene instructies en de organisatie van een jaarlijkse 

evacuatieoefening  

 

Begeleiding: 

Museum van de Stad Brussel als beheerder van de collecties en de instelling 

 

Partners: 

De partners zijn: 

- de Archieven van de Stad Brussel als bewaarder van de archieven en van talrijke andere 

collecties en als wetenschappelijk team 

- de cel ‘Historisch erfgoed’ als beheerder van het gebouw, belast met de supervisie van 

het onderhoud en de restauratiecampagnes 

- het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (directie Stedenbouw en directie van Monumenten en 

Landschappen) als overheid die de vergunningen en subsidies voor de restauratie aflevert 

en over de goede uitvoering van de restauratiewerkzaamheden waakt 

- verschillende comités van experts in functie van de geplande projecten 

 

Voorlopige kalender: 

- op korte termijn: 

- 2011: de structuur van het museum en de voorstelling van de thema’s beter 

toegankelijk maken door het onthaaldecor te moderniseren en door de inhoud van 

de informatie via multimediatools te promoten 

- gewoon en buitengewoon onderhoud van alle elementen van het gebouw: 

buitenkant, installaties en binnenkant 

- op middellange termijn:  

- 2012-2014: oprichten van een werkgroep, bestaande uit externe experts om een 

denkpiste over de voorstelling van thema’s uit de geschiedenis van de Brusselaars, 

uit het intellectuele, culturele, politieke, … leven uit te werken (thema’s die tot 2008 

op de 2e verdieping werden voorgesteld) en om een volledig herzieningsproject op 

lange termijn voor te bereiden voor het volledige interieur van dit geschiedkundige 

museum van de stad  

- 2012: tijdelijke tentoonstelling van foto’s van Brussel na de oorlog van 40-45 

- 2013-2014: heropening van de permanente themacollecties op de 2e verdieping, 

tijdelijke tentoonstelling over het Broodhuis en publicaties (zie fiche 5.14.38) 

- voorbereiden van de dossiers en de planning voor de restauratiewerkzaamheden aan 

het gebouw  

- op lange termijn: 

- restauratiewerkzaamheden aan het gebouw: restauratie van de gevels, van het 

timmerwerk buiten, de daken, het sculpturale decor 

- nieuwe scenografie en museografie 

- nieuwe voorraden voor het museum 

- uitbreiding van het museum 

 

Middelen:  
Voor de uitvoering van de projecten op korte en middellange termijn is de financiële tussenkomst 

afkomstig van de Stad en de Franse Gemeenschap en uit subsidies, al naargelang de specifieke 

projecten.  



 

 

De Grote Markt van Brussel, Unesco-werelderfgoed 
Beheerplan -  2012-2015 

 

 
 

 

 

 154

Voor de grote renovatiewerkzaamheden in het gebouw en de vernieuwing van de scenografie 

wordt er een wedstrijd voorzien met een vraag tot budgettering.  

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest draagt tot 80 % bij in alle restauratiewerkzaamheden aan het 

beschermde gebouw.  

 

Indicatoren: 

- naleven van de kalender 

- aantal bezoekers 

- tevredenheidsenquête en gastenboek  

- herhaling van tijdelijke tentoonstellingen 

- aantal evenementen (lezingen, gerichte activiteiten, pedagogische acties) en aantal 

deelnemers 

- verhoging van de toegekende budgetten voor de renovatie van het gebouw en voor de 

museografische herstructurering 

- positieve evaluatie van de jaarlijkse evacuatieoefening 

 

 

Herinnering aan gerealiseerde projecten: 

2000: tijdelijke tentoonstelling, Bruxelles en vitrine. 

2001: vernieuwing van de scenografie van de 1e verdieping die gewijd is aan de 

stedenbouwkundige evolutie van de stad.  

2002: organisatie van een colloquium met internationale experts over de doelstellingen van een 

stadsmuseum.  

2002: tijdelijke tentoonstelling, Brussel tussen Hemel en Aarde. 

2003: vernieuwing van de scenografie van de zalen voor aardewerk en porselein.  

2003: tijdelijke tentoonstellingen, De kleinste kamertjes in de grootstad en Made in Brussels. 

2004: schilder- en scenografische werkzaamheden op de benedenverdieping.  

2005: creatie van de Manneken Pis-zaal.  

2007: tijdelijke tentoonstelling, Van ‘t Stadt en schoone Buytens, Portretten van Brussel in de 18e 

eeuw. 

2008: restauratiecampagne van retabels en vernieuwing van de scenografie ervan. 

2009: vernieuwing van het ophangsysteem voor wandtapijten.  

2009: afwerken van de viertalige bewegwijzering. 

2010: tijdelijke tentoonstellingen, Manneken-Pis, een Europese Brusselaar bij uitstek en Brussel in 

aquarel - een momentopname 1894-1897 Jacques Carabain.  

2011: uitvoeren van een preventie- en veiligheidsplan in geval van brand.  

2011: oprichten van een interne werkgroep, belast met het aanbrengen van oplossingen om de 

collecties beter toegankelijk en begrijpelijker te maken.  
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Strategische doelstelling 5 

Sensibilisering, promotie, uitwisseling en ontwikkeling op het vlak van toerisme 

 

Specifieke doelstelling 14 De verschillende partijen en in het bijzonder de inwoners 

van de site sensibiliseren 

Actieplan 36 Creatie van een ‘Unesco-uitstalraam’ 

 

 

 

Context van de actie 

Sinds de Grote Markt op de werelderfgoedlijst staat, heeft de Stad Brussel via verschillende 

diensten en in het bijzonder de diensten Erfgoed en Toerisme heel wat initiatieven genomen om 

haar erfgoed te promoten. Maar tot op heden betreft het tijdelijke activiteiten.  

Door de creatie van een ‘Unesco-uitstalraam’ verbindt de Stad zich ertoe om een referentieplaats 

te ontwikkelen die op een didactische manier het erfgoed van het stadscentrum voorstelt. Die 

plaats wil een onthaalpunt voor bezoekers zijn, maar ook een ontmoetings- en informatiepunt 

voor de inwoners.  

 

 

Doelstellingen van de actie 

- inrichting van een ruimte die eigendom is van de Stad Brussel waar het ‘Unesco-

uitstalraam’ onderdak zal vinden  

- opwaardering en zichtbaarheid van de advies- en informatiedienst voor eigenaars en 

bewoners van de zone 

- verspreiding van culturele en toeristische informatie rond het erfgoed (Unesco en Stad 

van kunst en geschiedenis) 

- organisatie van kleine tijdelijke tentoonstellingen rond de onthulling, de opwaardering, de 

conservering en de renovatie van het erfgoed 

- bouw van een referentieplaats voor het werelderfgoed 

 

 

Maatregelen en modaliteiten 

 

Projecten: 

- Inrichting van een ruimte die eigendom is van de Stad Brussel waar het ‘Unesco-

uitstalraam’ onderdak zal vinden 

 

Begeleiding: 

Stad Brussel: de cel ‘Historisch erfgoed’ 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest: VisitBrussels 

 

Partners: 

Stad Brussel: departement Cultuur, Musea van de Stad, Meneer Unesco 

Afvaardiging voor de ontwikkeling van de stad 
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Voorlopige kalender: 

Beschrijving van het project 2012 

Inrichting van de ruimtes 2013 

 

Middelen:  

Begroting van de Stad Brussel 

Budget wordt bepaald volgens het inrichtingsproject van de ruimte 

Aanwerven van één voltijdse werknemer 

 

 

Indicatoren: 

- inrichting van de ruimte voor de creatie van het Unesco-uitstalraam 

- aantal bezoekers 

- aantal gevraagde inlichtingen 

- aantal tentoonstellingen 
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Strategische doelstelling 5 

Sensibilisering, promotie, uitwisseling en ontwikkeling op het vlak van toerisme 

 

Specifieke doelstelling 14 De verschillende partijen en in het bijzonder de inwoners 

van de site sensibiliseren 

Actieplan 37 De erkenning van het unieke erfgoed van de Grote Markt 

formeel bekend maken 

 

a. Vergroten van de zichtbaarheid van het Unesco-label in 

de Stad 

 

 

 

Context van de actie 

In december 2008 krijgt de Stad Brussel een nieuwe website. Op het menu staan een nieuw adres, 

een elegant design, vernieuwende functies en de beschikbaarheid van volledig vernieuwde 

informatie, zowel wat de inhoud als de presentatie betreft. Ook de toegankelijkheid werd 

aangepakt zodat de dagelijkse bezoekers zonder probleem hun weg vinden.  

 

De website bevat in het bijzonder veel informatie over het Unesco-erfgoed. De toegang tot die 

informatie is echter beperkt, aangezien de zogenoemde Unesco-informatie over diverse rubrieken 

van de website van de stad verspreid is.  

In 2011 werd er precieze informatie over de inschrijving van de Grote Markt op de 

werelderfgoedlijst toegevoegd en werd een Unesco-subdomein gecreëerd.  

 

 

Doelstellingen van de actie 

• Vergroten van de zichtbaarheid van het Unesco-label op de website van de Stad - 

hergroeperen en uitbreiden van de informatie op dat gebied. 

 

 

Maatregelen en modaliteiten 

 

Projecten: 

Vergroten van de zichtbaarheid van het Unesco-label: 

- hergroeperen van de informatie over de Unesco-zone 

- uitbreiden van de informatie over de Unesco-zone op de website van de Stad Brussel  

 

Begeleiding: 

GIAL - de cel ‘Web’, de cel ‘Historisch erfgoed’ 

 

Partners: 

Stad Brussel: Meneer Unesco, VisitBrussels 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest: steunpunt Unesco bij de directie van Monumenten en 

Landschappen 
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Kalender: 

 

Actie Totale duur van de 

actie 
Start Beëindiging 

Verhogen van de 

zichtbaarheid - 

Hergroeperen en 

uitbreiden van de 

informatie. 

- 06/2011 - 

 

Beginsituatie Beoogde resultaten In aanmerking 

komende 

indicator(en) 

Evaluatieperiode 

Weinig zichtbaar - 

informatie over Unesco 

verspreid. 

Vergroten van de 

zichtbaarheid en 

creatie van een 

Unesco-rubriek. 

/ Juni 2012 

 

Middelen:  

Begroting van de Stad Brussel  

Personeel GIAL en de cel ‘Historisch erfgoed’ 

 

 

Indicatoren: 

- aantal bezoekers van de website 

 

 

 



 

 

De Grote Markt van Brussel, Unesco-erfgoed 
Beheerplan -  2012-2015 
 

  
 

 159

 

Strategische doelstelling 5 

Sensibilisering, promotie, uitwisseling en ontwikkeling op het vlak van toerisme 

 

Specifieke doelstelling 14 De verschillende partijen en in het bijzonder de inwoners 

van de site sensibiliseren 

Actieplan 37 De erkenning van het unieke erfgoed van de Grote Markt 

formeel bekend maken 

 

b. Plaatsen van QR-codes op de monumenten  

 

 

 

Context van de actie 

Sinds februari 2011 voorziet de Stad Brussel bepaalde plaatsen en gebouwen van QR-codes (Quick 

Response). Elke code verwijst naar een pagina die voor een mobiel toestel werd geformatteerd en 

die de locatie kort beschrijft en duidelijke en concrete informatie over de functies en eventueel de 

geschiedenis geeft. Dankzij afbeeldingen is het mogelijk om zich een idee van het interieur van de 

locaties te vormen zelfs als ze niet toegankelijk zijn voor het publiek. 

 

De pagina’s verschijnen als een poster in A6-formaat. 

 

Er werden al een dertigtal QR-codes aangebracht op de musea van de Stad, het administratieve 

centrum en de verbindingsbureaus, alsook op het Stadhuis, de Grondregie, bibliotheken en 

culturele locaties en zwembaden. 

 

 

Doelstellingen van de actie 

• Promoten van de plaatsing van QR-codes op gebouwen / musea in de Unesco-zone met 

het doel om de toegang tot informatie voor bezoekers / bewoners / toeristen te 

vergemakkelijken  

 

 

Maatregelen en modaliteiten 

 

Projecten: 

• Plaatsen van QR-codes op de monumenten: opmaken van een inventaris van alle 

monumenten / gebouwen waarop de QR-codes zouden kunnen worden aangebracht, 

verkrijgen van de toestemming van de eigenaar van de plaatsen om die codes op hun 

goed aan te brengen, opstellen van de desbetreffende informatie  

 

Begeleiding: 

GIAL en de cel ‘Plan’ 

 

Partners: 

Stad Brussel: Meneer Unesco, VisitBrussels, departement Cultuur, Musea van de Stad 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest: directie van Monumenten en Landschappen  
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Kalender: 

 

Actie Totale duur van 

de actie 
Start Beëindiging 

Promoten van het 

aanbrengen van QR-

codes. 

- 02/2011 - 

 

Beginsituatie Beoogde resultaten In aanmerking 

komende 

indicator(en) 

Evaluatieperiode 

Aanbrengen van een 

dertigtal QR-codes. 
Toename van het 

aantal aangebrachte 

QR-codes. 

Aantal gebouwen die 

van een QR-code zijn 

voorzien.  

Juni 2012 

 

Middelen:  

Begroting van de Stad Brussel 

Personeel voor de identificatie van de locaties en het verkrijgen van de toestemmingen (cel ‘Plan’ 

en Meneer Unesco) 

Personeel voor het opstellen / online zetten van de inhoud (GIAL) 

 

 

Indicatoren: 

- Aantal gebouwen die van een QR-code zijn voorzien  
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Strategische doelstelling 5 

Sensibilisering, promotie, uitwisseling en ontwikkeling op het vlak van toerisme 

 

Specifieke doelstelling 14 De verschillende partijen en in het bijzonder de inwoners 

van de site sensibiliseren 

Actieplan 38 Opstellen van publicaties voor meer erkenning en een beter 

begrip van de site, verspreiding onder een breed publiek 
 

 

 

Context van de actie 

Sinds enkele jaren voeren de verschillende instellingen die rechtstreeks betrokken zijn bij het 

beheer van de beschermde Grote Markt-site en van de bufferzone (directie van Monumenten en 

Landschappen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Stad Brussel) een publicatiebeleid 

met als doel om via een verspreiding naar een breed publiek een betere kennis en een beter 

begrip van de site aan te bieden.  

 

Directie van Monumenten en Landschappen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest  

In het kader van de bescherming en de conservering van het Brusselse architecturale erfgoed 

speelt de sensibilisering een belangrijke rol inzake opvoeding en het overbrengen van kennis. 

Het is de taak van de directie van Monumenten en Landschappen om aan de burger die materie 

te leren kennen, ze door hem te laten appreciëren en hem aan te moedigen te pleiten voor de 

verfraaiing en de verbetering van het stadsklimaat. Daartoe ondersteunt ze privé-initiatieven, 

publicaties en tentoonstellingen, en ontwikkelt ze projecten zoals de Open Monumentendagen en 

pedagogische acties in heel het gewest. 

 

Stad Brussel (Archieven en Musea van de Stad, de cel ‘Historisch Erfgoed’) 

De Stad Brussel is, als eigenaar en/of beheerder, bewaarder van een uitzonderlijk erfgoed: 

- architecturaal erfgoed: beschermde gebouwen in de Unesco-zone, in het bijzonder het 

Stadhuis, het Broodhuis, verschillende huizen op de Grote Markt, alsook de Sint-

Niklaaskerk 

- artistiek erfgoed: rijke collecties van kunstwerken (schilderijen, beeldhouwwerken, 

retabels, wandtapijten, toegepaste kunsten, historische collecties, …) waarvan het 

merendeel in het Museum van de Stad wordt bewaard, maar waarvan een groot gedeelte 

het Stadhuis siert en meubileert  

- archieferfgoed: administratieve en technische dossiers, plannen, iconografie, pers, 

diverse boekencollecties 

De Stad Brussel stelt dat erfgoed, volgens verschillende modaliteiten, ter beschikking van een heel 

breed Brussels, Belgisch en internationaal publiek, of het nu onderzoekers, studenten, scholieren, 

bezoekers of toeristen zijn.  

Sinds 2000 wordt het publicatiebeleid van de Stad Brussel versterkt om een betere kennis van de 

geschiedenis van de gemeente aan een gevarieerd publiek aan te bieden en het artistieke en 

documentaire erfgoed op te waarderen. 
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Afvaardiging voor de ontwikkeling van de stad  

Publicatie van brochures voor verspreiding, wandelkaarten, enz. 

Ter ondersteuning van dergelijke acties en strategieën worden er regelmatig 

promotiedocumenten uitgegeven en verdeeld met het doel om te informeren en te sensibiliseren, 

of het nu voor een breed publiek of voor een specifiek publiek voor de betreffende actie is. 

 

 

Doelstellingen van de actie 

De inwoners, bezoekers en gebruikers bewust maken van de patrimoniale waarde van de 

goederen op de werelderfgoedlijst door middel van populairwetenschappelijke publicaties voor 

een breed publiek.  

Het betreft hier het bevorderen van een betere kennis over: 

- de geschiedenis van de gemeente Brussel bij het publiek en het opwaarderen van het 

artistieke, historische en documentaire erfgoed van de gemeente, en meer bepaald de 

Unesco-zone 

- het conserveringsbeleid betreffende het Brusselse erfgoed in al zijn vormen, zowel voor 

gebouwen, als voor kunstwerken of archieven 

- de veelheid aan functies van de departementen van de Administratie die belast zijn met 

deze kwesties (in hoofdzaak het departement Cultuur - Jeugd - Ontspanning - Sport en 

het departement Stedenbouw) 

 

 

Maatregelen en modaliteiten 

Projecten - Directie van Monumenten en Landschappen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

Publicatie: 

- heruitgave van het boek uit de reeks Brussel-Stad van Kunst en Geschiedenis “De Grote 

Markt van Brussel”  

- uitgave van een wandelkaart voor de Grote Markt en de bufferzone binnen de reeks 

“Bruxelles à la carte”  

- uitgave in de reeks onderhoudsboekjes van een vademecum met de beschrijving van de 

goede praktijken inzake de conservering van het erfgoed  

 

Begeleiding: 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest: directie van Monumenten en Landschappen / begeleidingscomité 

voor publicaties 

 

Partners: 

Stad Brussel: de cel ‘Historisch erfgoed’, de Archieven en Musea van de Stad, Afvaardiging voor de 

ontwikkeling van de stad 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest: Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen, 

VisitBrussels 

 

Kalender: 

- “De Grote Markt van Brussel” - 2013 

- “Bruxelles à la carte” - 2014 

- “Vademecum voor goede praktijken inzake de conservering van het erfgoed” - 2015 
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Middelen:  

Voorbegroting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest per project: 5.000,00 euro 

 

 

Indicatoren: 

- Aantal uitgegeven publicaties 

 

 

Projecten - Stad Brussel - Archieven en Musea van de Stad, de cel ‘Historisch erfgoed’ 

Publicaties: 

- Het Broodhuis, reeks “Historia Bruxellae” 

- Het Broodhuis, reeks “Studia Bruxellae” 

- Het Stadhuis van Brussel, monografie 

 

Begeleiding: 

De publicaties over de studie en de opwaardering van het culturele, artistieke en historische 

erfgoed van de Stad Brussel gaan in hoofdzaak uit van twee departementen voor stedelijke 

administratie, die in samenspraak met elkaar werken en soms ook samenwerken:  

- het departement Cultuur - Jeugd - Ontspanning - Sport: 

- Archieven van de Stad Brussel 

- Musea van de Stad Brussel 

- het departement Stedenbouw: 

- de cel ‘Historisch erfgoed’ 

 

Partners: 

Zoals hierboven vermeld, bundelen de departementen Cultuur - Jeugd - Ontspanning - Sport en 

Stedenbouw hun krachten om hun uitgeversactiviteiten tot een goed einde te brengen. 

Nadat ze hebben geprobeerd het volledige proces op zich te nemen, inclusief de uitgave en 

verspreiding, besteden die departementen de vervaardiging en verdeling van de grootste 

publicaties - op basis van een openbare aanbestedingsprocedure - uit aan uitgevers.  

Wat de wetenschappelijke samenwerkingen betreft, profiteert de Stad Brussel van de hechte en 

exclusieve banden met verschillende universiteiten en hogescholen. 

 

Kalender: 

- Het Broodhuis, reeks “Historia Bruxellae”, verschijnt in de lente van 2013 

- Het Broodhuis, reeks “Studia Bruxellae”, verschijnt in de lente van 2013 

- Het Stadhuis van Brussel, monografie in voorbereiding, start in 2012 

 

 

Middelen: 

De Stad Brussel heeft de volgende financiële en menselijke middelen ingezet: 

- Financieel: tot op heden nam de Stad Brussel de publicatiekosten op zich, ofwel 

rechtstreeks ofwel via de budgetten die ze aan de vzw Brussel - Musea - 

Tentoonstellingen toekent. Elke gegunde opdracht voor de publicatie van een werk geeft 

echter aanleiding tot een onderhandelingsprocedure met de uitgever, vooral wat de 

financiering betreft. 
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- Menselijk: de Stad Brussel kan rekenen op personeelsleden met kwalificaties in 

uiteenlopende en complementaire disciplines die volledige publiciteitsprojecten tot een 

goed einde kunnen brengen: filologen, historici, kunsthistorici, ingenieurs, architecten, 

technici, ... Zoals eerder vermeld, profiteert de stad eveneens van de wetenschappelijke 

bijdrage van universiteiten en hogescholen waarmee ze exclusieve banden onderhoudt. 

 

 

Indicatoren: 

- Aantal publicaties per jaar 

- Verkoopcijfers van de geciteerde werken 

 

De 3 eerste uitgaven van het boek Les Maisons de la Grand-Place de Bruxelles verkochten 4.500 

exemplaren. 

 

Herinnering aan gerealiseerde projecten:  
Publicaties - Directie van Monumenten en Landschappen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

 

 
 

Brochure “La Grand-Place et ses abords, un patrimoine mondial”.  

 

 

“De Grote Markt van Brussel”, reeks Brussel-Stad van Kunst en Geschiedenis 

 

 

 

Publicaties - Stad Brussel - Archieven en Musea van de Stad, de cel ‘Historisch erfgoed’ 

 

 A. SMOLAR, A. DEKNOP, M. VREBOS, Het Museum van de Stad Brussel - Het 

Broodhuis, Museum van de Stad Brussel, Brussel, 1992 (Ned., Fr., Eng.)  

 

 
 

Dir. V. HEYMANS, Les Maisons de la Grand-Place de Bruxelles, CFC Editions, Brussel, 

2001 (Fr.);  

- Les maisons de la Grand-Place de Bruxelles, 4e herziene en vermeerderde 

uitgave, verschijnt in december 2012 
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Dir. V. HEYMANS, Les sentinelles de l’histoire - De schildwachten van de Geschiedenis, 

Stad Brussel, Brussel, 2000 (Ned., Fr.)  

 

 B. DE LAVELEYE, A. VANDENBULCKE, A. VANRIE (ed.), Handelingen van het colloquium. 

Een museum voor een stad, reeks “Studia Bruxellae” nr. 2, Museum van de Stad 

Brussel, Brussel, 2003 (Ned., Fr., Eng.). 
 J.-L. PETIT, P. VAN BRABANT, M-C. VAN GRUNDERBEEK, Speurtocht. Op ontdekking 

door het museum van de Stad Brussel, Museum van de Stad Brussel, Brussel, 2007, 

(Ned., Fr, Eng.). 
 J.-L. PETIT, Sint-Michiel de Brusselaar, reeks “Historia Bruxellae” (nr. 12), Museum van 

de Stad Brussel, Brussel, 2008 (Ned., Fr., Eng.). 
 J.-L. PETIT, P. VAN BRABANT, M-C. VAN GRUNDERBEEK, Op ontdekking door het 

museum. Dieren in het museum, Museum van de Stad Brussel, Brussel, 2010 (Ned., 

Fr.). 
 J.-L. PETIT, P. VAN BRABANT, M-C. VAN GRUNDERBEEK, Op ontdekking door het 

museum. Brussel in aquarel, Museum van de Stad Brussel, Brussel, 2010 (Ned., Fr.). 

 

Y. JACQMIN en Q. DEMEURE, Het Stadhuis, reeks “Historia Bruxellae” (nr. 14), 

Museum van de Stad Brussel, Brussel, 2011 (Ned., Fr., Eng.). 

 

 

Publicaties - Afvaardiging voor de ontwikkeling van de stad 

 

 

Folder ‘Habiter les étages au-dessus des commerces’ 

 

 

Brochure ‘Recommandations architecturales et urbanistiques’ 
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Brochure ‘Guide du Règlement communal d’urbanisme zoné, Périmètre Unesco - 

Grand-Place’ 

 

 

Folder ‘Une prime pour créer des accès séparés’ 

 

 Tentoonstelling ‘10 clefs pour embellir les rues commerçantes’ 
 Kaart ‘Promenade du patrimoine commercial’, ‘Le quartier de la Grand-Place’, ‘Art 

Nouveau’, ‘Entre-deux-guerres’ 
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Strategische doelstelling 5 

Sensibilisering, promotie, uitwisseling en ontwikkeling op het vlak van toerisme 

 

Specifieke doelstelling 15 Ervaringen uitwisselen met Werelderfgoedsteden 

Actieplan 39 Deelnemen aan de Organisatie van Werelderfgoedsteden - 

OWHC 

 

 

Context van de actie 

In 1993 werd de Organisatie van Werelderfgoedsteden - OWHC - opgericht. Die verenigt een 

bepaald aantal steden die op hun grondgebied een landschap hebben dat op de 

werelderfgoedlijst van de UNESCO staat. Binnen de organisatie worden die steden door hun 

burgemeester vertegenwoordigd en genieten ze van een actieve deelname vanwege de 

gemeentebeheerders die gespecialiseerd zijn in erfgoed. 

 

De belangrijkste doelstellingen van de Organisatie bestaan erin de toepassing van de World 

Heritage Convention te bevorderen, om de samenwerking en uitwisseling van informatie en kennis 

van zaken met betrekking tot de conservering en het beheer van het erfgoed aan te moedigen en 

een gevoel van solidariteit tussen de deelnemende steden te creëren. Daarvoor organiseert de 

OWHC wereldcongressen, conferenties, seminars en opleidingsworkshops rond de uitdagingen 

betreffende het beheer en de strategieën om historische elementen op te waarderen en te 

conserveren. 

www.ovpm.org 

 

Om de twee jaar vindt de algemene vergadering plaats. In 2003 was de Stad Brussel voor de 

eerste keer ingeschreven en was ze op de algemene vergadering van 2003 in Rhodos 

vertegenwoordigd. 

 

De Organisatie van Werelderfgoedsteden (OWHC) voert eveneens een programma waarbij het 

casestudy’s over de conservering en het beheer van historische steden verzamelt, genaamd 

“Historic Cities in Development: Keys for Understanding and Acting”. 

 

De werkmethode bestaat erin dat aan de deelnemende steden wordt gevraagd om een (of 

meerdere) realisatievoorbeeld(en) voor te stellen zodat iedereen het werkingsproces concreet kan 

begrijpen en dat voorbeeld praktisch te beschrijven. Op die manier komt er een cultuur van 

stadsprojecten en ontwikkeling tot stand waarbij het respect voor het erfgoed in het algemeen en 

het werelderfgoed in het bijzonder centraal staat.  

Het uitwisselingsproject voor knowhow beperkt zich niet tot de conservering, maar behandelt ook 

het initiatief voor een benadering van de stedelijke inrichting en ontwikkeling die op het erfgoed is 

gericht. 

 

De Stad Brussel heeft actief deelgenomen aan het verzamelen van die casestudy’s. De resultaten 

werden voorgesteld op het Wereldcongres van de OWHC in november 2011 in Sintra (Portugal). 
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Doelstellingen van de actie 

- inschrijven van de stad in een internationaal netwerk van uitwisselingen van praktijken en 

ervaringen op het gebied van werelderfgoed 

- vergroten van de toegankelijkheid van de stad op internationaal niveau 

 

 

Maatregelen en modaliteiten 

 

Projecten: 

- Deelname aan het verzamelen van casestudy’s over de conservering en het beheer van 

historische steden 

- Deelname aan het Wereldcongres van de OWHC 

 

Begeleiding: 

De cel ‘Historisch erfgoed’ 

 

Partners: 

 

 

Kalender: 

Actie wordt voorgezet 

 

Middelen:  

Begroting van de stad 

Afgevaardigden van de stad om aan de verschillende vergaderingen, conferenties, … deel te 

nemen 

 

 

Indicatoren: 

- aantal interventies en deelnames aan de verschillende activiteiten van de organisatie 

 

 

Herinnering aan gerealiseerde projecten: 

Voordracht, genaamd Grote Markt van Brussel - een actief beheer tijdens het Wereldcongres van 

de OWHC in november 2011 in Sintra (Portugal) 
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Strategische doelstelling 5 

Sensibilisering, promotie, uitwisseling en ontwikkeling op het vlak van toerisme 

 

Specifieke doelstelling 

15 

Ervaringen uitwisselen met Werelderfgoedsteden 

Actieplan 40 Uitwisselingen met internationale instellingen: ICOMOS, enz. 

 

 

 

Context van de actie 

De internationale uitwisselingen van de Stad Brussel zijn een manier om het uitzonderlijke 

erfgoed van de Grote Markt van Brussel te promoten. Die tegelijkertijd culturele en 

wetenschappelijke communicatiewijze biedt de mogelijkheid om gelijkaardige casestudy’s uit te 

wisselen en om specialisten op het vlak van de conservering en restauratie van erfgoed te 

ontmoeten.  

 

 

Doelstellingen van de actie 

- tot stand brengen van uitwisselingen over erfgoed met internationale instellingen en 

andere Europese steden  

- promoten en ondersteunen van de toeristische ontwikkeling en de renovatie van het 

uitzonderlijke erfgoed van de Grote Markt en de bufferzone  

- ontwikkelen en uitbreiden van de technische mogelijkheden van de Stad Brussel op het 

gebied van de opwaardering en de restauratie van haar erfgoed 

 

 

Maatregelen en modaliteiten 

 

Projecten: 

- deelname aan colloquia, wetenschappelijke vergaderingen 

- organisatie van een colloquium over de beheerplannen, uitwisselingen met Europese 

steden 

 

Begeleiding: 

De cel ‘Historisch erfgoed’ 

 

Partners: 

Organisatie van een colloquium over de beheerplannen, uitwisselingen met Europese steden - 

VisitBrussels 

 

Voorlopige kalender: 

Deelname aan colloquia, wetenschappelijke vergaderingen - actie wordt voortgezet  

Organisatie van een colloquium over de beheerplannen, uitwisselingen met Europese steden - 

VisitBrussels 
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Middelen:  

Begroting van de stad 

Afgevaardigden van de stad om aan de verschillende vergaderingen, conferenties, … deel te 

nemen 

 

 

Indicatoren: 

- aantal deelnames aan colloquia, wetenschappelijke vergaderingen. 

 

 

Herinnering aan gerealiseerde projecten: 

 

- deelname aan de 15e algemene vergadering van ICOMOS op 17-21 oktober 2005 in Xi'An, China 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Poster op de 15e algemene vergadering van ICOMOS op 17-

21 oktober 2005 in Xi’An, China 

 

 

- uitnodiging van de stad Praag, Tsjechië, om deel te nemen aan het seminar “Sustainable 

management of historical cities in Europe” op 26-28 mei 2008; voordracht 

 

- uitnodiging van de stad Warschau, Polen, om deel te nemen aan het internationale seminar 

“World Heritage Site Management plans” op 22-23 januari 2009; voordracht  
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Strategische doelstelling 5 

Sensibilisering, promotie, uitwisseling en ontwikkeling op het vlak van toerisme 

 

Specifieke doelstelling 16 Bevordering van toerisme van topkwaliteit 

Actieplan 41 Begeleiding van bezoekers 

 

 

 

Context van de actie 

VisitBrussels is de toeristische dienst voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Stad Brussel. 

Het is de taak van deze vzw, die ongeveer 80 personen tewerkstelt, om het gewest, de stad en de 

18 andere gemeentes te promoten en dat via een reeks thema’s die eigen zijn aan Brussel.  

VisitBrussels ontvangt toeristen die Brussel bezoeken voor ontspanning of voor zaken, organiseert 

grote evenementen die het imago van Brussel in de verf zetten, en ontwikkelt promotieacties om 

de organisatie van congressen in de hoofdstad te bevorderen.  

  

Het departement Onthaal van VisitBrussels beheert de toeristische diensten (6 in totaal) die 

toeristische informatie, hotelreservaties, verkoop van tickets en producten aan toeristen 

aanbieden. Daarnaast houdt de dienst zich bezig met het onthaal van congresdeelnemers, met 

rondleidingen en mobiele kantoren. 

 

In 2011 werden de renovatiewerkzaamheden aan de onthaalkantoren van VisitBrussels opgestart. 

Het zijn echte shops geworden die toeristische informatie aan toeristen verschaffen, die hotels 

reserveren en tickets en producten verkopen. 

 

 

Doelstellingen van de actie 

- Aan toeristen het kwaliteitsonthaal bieden dat bij de hoofdstad van Europa past  

 

 

Maatregelen en modaliteiten 

 

Projecten: 

- continue actie rond toeristische kwaliteitsinformatie door professionals 

- uitbreidingsproject voor de toeristische dienst op de Grote Markt in het Stadhuis van 

Brussel 

 

Begeleiding: 

VisitBrussels 

 

Partners: 

Stadhuis: Burgemeester. Schepenambt van Toerisme 

 

Voorlopige kalender: 

Actie wordt voortgezet 
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De aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning voor de uitbreiding van het onthaalbureau 

op de Grote Markt werd in oktober 2011 ingediend.  

Het vervolg van de kalender is afhankelijk van de dag waarop de vergunning wordt toegekend, 

rekening houdend met minstens 3 maanden voor de werkzaamheden. Prognose 2012. 

 

Middelen:  

5 permanente personeelsleden in de toeristische dienst 

Elk jaar 10 seizoenswerknemers gedurende 2 maanden 

Raming voor de uitbreiding van het onthaalbureau (+/- 200.000 euro) 

 

 

Indicatoren: 

1° Tevredenheidsenquêtes in de onthaalbureaus (Brussels Quality Destination = waakt over de 

kwaliteit van de bestemming, opgestart in 2011)  

2° Tellen van het aantal bezoekers/dag in de onthaalbureaus (moet nog worden opgestart) 
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Strategische doelstelling 5 

Sensibilisering, promotie, uitwisseling en ontwikkeling op het vlak van toerisme 

 

Specifieke doelstelling 16 Bevordering van toerisme van topkwaliteit 

Actieplan 42 Creatie van aantrekkelijke routes (erfgoed, winkels, enz.) 

 

 

 

Context van de actie 

 

De stedelijke ruimte is per definitie een plaats van verkeer en doorgang. Brussel, de hoofdstad 

van België en Europa, en vooral de wijk van de Grote Markt zijn een centraal doorgangspunt in 

Europa. Tijdens een wandeling kan het hart van de stad zich tot een permanente 

tentoonstellingsruimte omtoveren waar de voorbijganger een actieve bezoeker wordt.  

 

Om de openbare ruimte en de inhoud ervan in de kijker te zetten, worden er wandelingen 

voorgesteld die de bezoeker uitnodigen om via verschillende haltes die kenmerkend zijn voor een 

periode, een artistieke stroming of een thema de omvang en de rijkdom van het erfgoed te 

ontdekken. 

 

 

Doelstellingen van de actie 

Ontwikkelen van wandelingen doorheen de openbare ruimte die getuigen van de patrimoniale en 

culturele rijkdom. Het doel is om toeristen een unieke, duidelijke en complete wandeling in de 

Unesco-zone aan te bieden.  

Het idee is om één wandeling voor te bereiden waarin de Grote Markt en de volledige bufferzone 

worden geïntegreerd, alsook alle mogelijke bezienswaardigheden: steegjes, opmerkelijke 

gebouwen, gevels, handelszaken, …  

De wandeling zal door een specifieke, nog te creëren bewegwijzering worden aangeduid. Ze zal 

op een miniplan van de Unesco-zone worden uitgestippeld. Dat miniplan zou een algemene 

wandelkaart kunnen bevatten en de aandacht op verschillende thema’s kunnen richten (een 

aandachtspunt voor de steegjes, voor de handelszaken, voor de gevels van de Grote Markt, enz.).  

 

 

Maatregelen en modaliteiten 

 

Projecten: 

• Opwaarderen van de wandelingen - Grote Markt Unesco: 

- uitstippelen van de wandeling met professionals (gidsen, historici, erfgoedexperts, …) 

- creëren van een specifieke bewegwijzering voor de Unesco-wandeling 

- creëren van een miniplan (opstellen - lay-out - cartografie - illustraties) 

- creëren en plaatsen van platen of bordjes aan elke bezienswaardigheid 

• Wandeling door de steegjes en straatjes: de steegjes vormen een bijzonder kenmerk van 

de stadsontwikkeling van Brussel. Doorheen de eeuwen werden er talrijke steegjes 

gecreëerd waarvan de allereerste in de onmiddellijke omgeving van de Grote Markt 
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ontstonden. De wandeling door de steegjes en straatjes zal door een specifieke 

bewegwijzering worden aangeduid. 

• Fonteinwandeling: de fonteinen van het historische centrum, die vaak in het 

stadsnetwerk verborgen zitten, bieden een zekere charme. De verschillende stijlen, 

vormen en tijdperken zijn een uitstekend excuus voor een wandeling en een 

ontdekkingstocht.  

 

Begeleiding: 

VisitBrussels 

 

Partners: 

Stad Brussel: Afvaardiging voor de ontwikkeling van de stad, de cel ‘Historisch erfgoed’, Musea 

van de Stad Brussel, schepenambten van Toerisme, Cultuur en Handel, Meneer Unesco. 

 

Voorlopige kalender: 

2013  Uitstippelen van de wandelingen en ontwikkelen van de hulpmiddelen 

2014  Effectieve ingebruikname 

 

Middelen:  

1 consulent gedurende 5 maanden = 25.000 euro. 

Prijs voor de brochures: afhankelijk van de oplage en de talen. 

Bijvoorbeeld: 25.000 exemplaren in 1 taal = +/-14.000 euro.  

Prijs voor de bordjes: afhankelijk van het aantal en de gebruikte materialen.  

 

 

Indicatoren: 

• aantal deelnemers; 

• aantal partners; 

• diversiteit van de voorgestelde wandelingen; 

• ingevulde tevredenheidsenquêtes in de onthaalbureaus. 
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Strategische doelstelling 5 

Toeristische sensibilisering, promotie, uitwisseling en ontwikkeling 

 

Specifieke doelstelling 16 Bevordering van toerisme van topkwaliteit 

Actieplan 43 Sensibilisering van het publiek en de toeristen 

 

 

 

Context van de actie 

 

Zie fiche 5.16.41. 

 

 

Doelstellingen van de actie 

Aanbieden van betrouwbare, wetenschappelijke en aantrekkelijke informatie aan de bezoekers.  

 

 

Maatregelen en modaliteiten 

- Opleiden van de gidsen voor de Unesco-wandelingen; 

- Zoveel mogelijk gidsverenigingen bewust maken over het nut van die opleidingen. 

 

Projecten: 

- Gidsenopleiding. Cursussen (frequentie nog te bepalen) die ter plaatse aan actieve gidsen 

en aan kandidaat-gidsen worden gegeven. 

 

Begeleiding: 

VisitBrussels 

 

Partners: 

Musea van de Stad Brussel, scholen voor toerisme, universiteiten, experts op het gebied van 

erfgoed en kunstgeschiedenis en partners. 

 

Voorlopige kalender: 

Actie wordt voortgezet. 

De cursussen worden meerdere keren per jaar gedurende een voormiddag georganiseerd. 

 

Middelen:  

TBC 

 

 

Indicatoren: 

1. Ingevulde tevredenheidsenquêtes in de onthaalbureaus; 

2. Aantal cursussen; 

3. Aantal deelnemers aan de cursussen. 

 

 



 

 

De Grote Markt van Brussel, Unesco-werelderfgoed 
Beheerplan -  2012-2015 

 

 
 

 

 

 176
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Strategische doelstelling 5 

Sensibilisering, promotie, uitwisseling en ontwikkeling op het vlak van toerisme 

 

Specifieke doelstelling 17 Overeenstemming evenementen / historisch kader 
Actieplan 44 47. Kwalitatieve evenementen promoten 

 

a. Cel ‘Evenementen’ 

 

 

 

Context van de actie 

De Grote Markt, een uitzonderlijke erfgoedsite, is een levendige en drukke plaats waar geregeld 

(al dan niet terugkerende) evenementen plaatsvinden.  

In 1995 werd een Beheercomité opgericht om de evenementen op de Grote Markt te 

coördineren. Ten gevolge van een toename van het aantal aanvragen voor de organisatie van 

evenementen in de laatste jaren is het werkterrein van het Beheercomité naar het volledige 

grondgebied van de stad uitgebreid. Vandaag bestaat het Beheercomité uit vertegenwoordigers 

van de departementen Cultuur, Wegeniswerken, Handel en Stedenbouw, alsook van de 

politiediensten. Het kabinet van de burgemeester en het schepenambt van Cultuur zijn eveneens 

vertegenwoordigd. Ook het Grote Evenementenbureau wordt op de wekelijkse vergaderingen 

uitgenodigd. Het comité is verantwoordelijk voor de bepaling van het goede gebruik van de site 

om een overeenkomst te vinden tussen de conservering van de site en de behoeften inzake het 

gebruik van de openbare ruimte. In januari 2012 heeft de Stad Brussel een “Cel Evenementen - 

beheer en coördinatie van de openbare ruimtes en communicatie rond evenementen” opgericht. 

Die cel omvat en verruimt de bevoegdheden van het Beheercomité. 

In 2012 werden er beperktere werkgroepen opgericht om het goede gebruik van de site te 

bepalen en zo een overeenkomst te vinden tussen de conservering van de site en de behoeften 

inzake het gebruik van de openbare ruimte. 

 

 

Doelstellingen van de actie 

• waken over de goede overeenstemming van het evenement met het historische kader 

waarin het evenement plaatsvindt; 

• organisatoren van evenementen en hun publiek bewust maken van en informeren over 

het historische kader;  

• promoten van kwaliteitsevenementen die de toegankelijkheid van de site niet 

verhinderen. 

 

 

Maatregelen en modaliteiten 

Projecten: 

• opstellen van een technische fiche van de Grote Markt met daarin alle technische 

aspecten, de instructies rond veiligheid en het goede technische gebruik van de ruimte en 

infrastructuren, de maatregelen die moeten worden genomen voor de verschillende 

soorten evenementen, …  
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• Naast het opstellen van een technische fiche, moet er ook een handvest van ‘goede 

bezetting’ worden opgesteld, dat de organisator bewust maakt en verplicht om de 

voorschriften inzake het gebruik van de locaties op te volgen en te communiceren over 

het Unesco-label van de site, …  

• Versterken van de samenhang tussen evenementen en de bezorgdheid betreffende 

duurzame ontwikkeling en het toepassen van Agenda 21 (zie fiche 1.1.4). 

 

Begeleiding: 

De cel ‘Evenementen’ 

 

Voorlopige kalender: 

- Opstellen van de technische fiche - 2013 

- Opstellen van het “charter van ‘goede bezetting’” - 2014 

 

Partners: 

Stad Brussel: de cel ‘Historisch erfgoed’, Meneer Unesco, het departement Cultuur, Agenda 21, de 

technische diensten van de stad, politiediensten, DBDMH 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest: directie van Monumenten en Landschappen, Koninklijke 

Commissie voor Monumenten en Landschappen, VisitBrussels, Brussels Film Office 

Andere: Brussels Woonst en Handel, … 

 

 

Indicatoren: 

- aantal vergaderingen van de werkgroepen; 

- aantal evenementen per jaar; 

- opstellen van de technische fiche; 

- opstellen van het “charter van ‘goede bezetting’. 

 

 

Herinnering aan gerealiseerde projecten: 

- februari 2012: oprichting van een ‘interne’ werkgroep Stad Brussel: de cel ‘Evenementen’, de 

cel ‘Historisch erfgoed’, Meneer Unesco, het departement Cultuur, het departement 

Wegeniswerken, de technische diensten van de stad, politiediensten, DBDMH. --> DOEL: 

opstellen van de basis voor de technische fiche; 

- maart - april 2012: voorstelling van het project en werkgroep Monumenten en 

Landschappen: de cel ‘Evenementen’, het departement Cultuur, de directie van 

Monumenten en Landschappen, KCML, Brussels Hoofdstedelijk Gewest; 

- mei - juni 2012: uitgebreide werkgroep: deelnemers van de eerste werkgroep, VisitBrussels, 

Brussels Film Office, Brussels Woonst en Handel, Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 
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Strategische doelstelling 5 

Toeristische sensibilisering, promotie, uitwisseling en ontwikkeling 

 

Specifieke doelstelling 17 Overeenstemming evenementen / historisch kader 

Actieplan 44 Kwalitatieve evenementen promoten 

 

b. Feestverlichting 

 

 

 

De Stad Brussel beschikt op de Grote Markt over een blijvende technische infrastructuur die het 

mogelijk maakt om synchroon met een geluidsband (muziek of verhaal) speciale lichteffecten te 

projecteren. Die uitrusting wordt gebruikt bij talrijke nachtelijke evenementen, zoals de 

traditionele klank- en lichtshow in de zomer, de Ommegang en het bloementapijt, maar ook bij 

gelegenheidsinitiatieven zoals oudejaarsavond.  

 

De combinatie van licht en muziek creëert een feestelijke sfeer en verhoogt de aantrekkingskracht 

van nachtelijke evenementen die aanzetten om het nachtleven te verkennen en bijdragen tot de 

promotie van de handel, het toerisme en het culturele nachtleven. 

 

 

Doelstellingen van de actie 

 

• Bijdragen tot de ontwikkeling van een cultureel kwaliteitsaanbod dat de mogelijkheid 

biedt om de site te verlevendigen en dat bestemd is voor iedereen. 

• Aanmoedigen van het ter beschikking stellen van uitstekend materiaal aan de creatieve 

geesten achter de verschillende culturele evenementen die op de Grote Markt 

plaatsvinden. 

• Instaan voor het onderhoud en de vervanging van het materiaal. 

• Voorkomen van technische en veiligheidsproblemen met betrekking tot het gebruik van 

het materiaal. 

• De uitrusting laten aansluiten op een patrimoniaal perspectief. 

 

 

Maatregelen en modaliteiten 

 

Projecten: 

Verlichting van evenementen  

• Ter beschikking stellen van materiaal voor evenementen.  

• Voortzetten van de programmatie van een klank- en lichtshow (elke zomer). 

• Opstellen van een tabel met daarin de staat van het materiaal en de ingrepen van technici 

(onderhoud, reparaties, bijstellingen …) om ervoor te zorgen dat het materiaal goed 

wordt beheerd en goed in het erfgoed wordt geïntegreerd. 

 

Begeleiding:  

Dienst Cultuur 
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Partners: 

Wegeniswerken (staat in voor de verlichting van de stad), Beheercomité (staat in voor het contact 

met de organisatoren), Sibelga (staat in voor het beheer en het dagelijkse onderhoud van de 

infrastructuur)  

 

Kalender: 

Deze installatie wordt jaarlijks gebruikt bij bepaalde evenementen, zoals: 

 

Juni - september Klank- en lichtshow in de zomer 
1e week van juli Ommegang  
Rond 15 augustus (om de 2 

jaar) 
Bloementapijt 

31 december Oudejaarsavond 
 

 

Indicatoren: 

 

• Behoud van de budgetten voor het onderhoud en het gebruik van het materiaal. 

• Aantal evenementen, de diversiteit van en opkomst voor evenementen die de uitrusting 

gebruiken. 

• Opstellen en actualiseren van een tabel met de staat van het materiaal en de ingrepen 

door technici (onderhoud, reparaties, bijstellingen …).  

 

 

 



 

 

De Grote Markt van Brussel, Unesco-erfgoed 
Beheerplan -  2012-2015 
 

  
 

 181

 

Strategische doelstelling 5 

Sensibilisering, promotie, uitwisseling en ontwikkeling op het vlak van toerisme 

 

Specifieke doelstelling 18 Bevordering van handelszaken van topkwaliteit 

Actieplan 45 Commercieel interessante openingsuren en activiteiten 

bevorderen die aangepast zijn aan het publiek en aan de 

toeristische functie van de wijk  

 

 

 

Context van de actie 

Veel buitenlandse steden, zoals Parijs, Amsterdam en Dublin hebben de openingsuren van hun 

handelszaken afgestemd op de evolutie van de levenswijze van hun gebruikers en bieden 

koopavonden en openingen op zondag aan.  

Ook in België nemen meer en meer steden, gemeentes en commerciële centra die nieuwe 

commerciële benadering over. 

En in Brussel? Een klantenenquête door Atrium Brussel Centrum bij ongeveer 500 personen in 

2009 toont aan dat 63 % van de ondervraagde personen geïnteresseerd is in koopavonden in de 

handelszaken in het stadscentrum. 

 

 

Doelstellingen van de actie 

Voldoen aan de vraag van klanten om handelszaken langer open te houden en op die manier 

nieuwe klanten aan te trekken (pendelaars, werknemers), de omzet van handelszaken doen 

stijgen en de klanten meer koopcomfort bieden. 

 

 

Maatregelen en modaliteiten 

Projecten: 

 

Afterwork Shopping: 

Sinds juni 2010 zijn de handelszaken van het stadscentrum elke donderdag tot 20 u open. Een 

ideale gelegenheid voor pendelaars, werknemers, toeristen, klanten en alle Brusselaars om te 

genieten van een avondje shoppen, ver weg van de drukte van het weekend. 

 

Om die actie zo goed mogelijk te begeleiden en talrijke voordelen aan de deelnemers te kunnen 

aanbieden, hebben de initiatiefnemers van het project een hele reeks maatregelen voorzien. 

Indienstneming van een communicatiebureau, partnerships met verschillende instellingen en 

media, begeleidingsmaatregelen (lagere parkeertarieven, netheid, aanwezigheid van stewards, 

…), promotieacties, animatie, wedstrijden, … Alles werd voorzien om van deze actie een niet te 

missen commercieel evenement te maken! 

 

Acties 2011: 

De handelaars bij de actie betrekken 

Atrium Brussel Centrum onderhoudt regelmatige contacten met alle deelnemende handelaars om 

hen aan te moedigen hun winkel op donderdagavond te openen en in het project te investeren. 
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Uitgevoerde acties: 

- Regelmatige contacten op het terrein. 

- Vergadering met alle deelnemende handelaars. 

- Opgezette acties voor de handelaars: wedstrijden in de handelszaken, specifieke aandacht 

voor een straat (zie hieronder). 

- Communicatiedragers en -middelen die aan de handelszaken zijn aangepast. 

- Een fiche met ‘tips en trucs’ voor de handelaars: advies om van het project een succes te 

maken, elke donderdag van het jaar (ideeën voor animatie, prijzen en contacten, 

communicatie over het verkooppunt, mailing, ...).   

 

Een communicatiecampagne 

Het imago van het project herzien 

Er werd een beroep gedaan op een communicatiebureau dat gespecialiseerd is in het ontwikkelen 

van een imago om het visuele gedeelte van het project te herzien en om meer verfijnde, en dus 

meer leesbare en doeltreffende communicatiemiddelen voor te stellen.  

Partnerships met de media 

Afterwork Shopping wil met verschillende media samenwerken (voor wedstrijden, speciale acties, 

reportages, gratis reclameruimte of reclameruimte aan voorkeurstarieven, …).  

In de eerste plaats mikken we op: 

- Radio Contact en FM Brussel ; 

- Agenda, BDW, La Tribune de Bruxelles et Elle België (FR en NL). 

Radiospots 

Regelmatige persberichten 

Promotiemateriaal 

Gigantische panelen op de straatlantaarns 

Een drager voor de handelaars 

Folders met een kaart van de zone en agenda 

Affiches in treinstations en op het openbaar vervoer 

Grote dragers in de wijken 

Communicatiemiddelen voor de speciale acties 

Newsletters en mailings 

Een uitstekende website 

Meer gebruikmaken van sociale netwerken 

Gerichte communicatie naar werknemers en pendelaars 

Gerichte communicatie naar toeristen 

 

Evenementen en animatie 

Verjaardag van Afterwork Shopping (9 juni) 

Op 9 juni viert Afterwork Shopping zijn eerste verjaardag.  

Wedstrijden in de handelszaken (in juni en december) 

Elke donderdag in juni en december wordt er in 5 handelszaken van de zone (1 per deelnemende 

wijk) een wedstrijd georganiseerd waarmee prijzen van minstens € 200 te winnen zijn. 

2 keer per maand specifieke aandacht voor een straat (van juli tot november) 

Om de 2 weken (van juli tot november) zal een deelnemende straat in de schijnwerpers worden 

gezet, de ideale kans om de wijk voor te stellen en om de handelaars, de ‘ambassadeurs’ van de 

wijk, op de voorgrond te plaatsen.  
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Heruitgave van Brussels’ Sunday Shopping 

Een aantal handelswijken, zoals de Grote Markt, de Zavel, de Marollen, Sint-Gorik, Sint-Jacob, de 

Kunstberg, het centrum van Sint-Gillis of de wijk rond het Zuidstation openen ook op zondag hun 

deuren. Antiquiteiten, curiosa, fruit en groenten, confectiekleding, artisanale producten van hier 

en ergens anders, … 

Het traject “Brussels’ Sunday Shopping” wil met behulp van de winkelstraten en toeristische 

attracties de troeven en eigenaardigheden van Brussel in een warme en gezellige sfeer in de verf 

zetten. 

Er wordt een brochure in 3 talen uitgegeven (Nederlands, Frans, Engels) met verschillende 

themawandelingen in de handelswijken die open zijn op zondag. Die brochure legt de nadruk op 

de markten, de handelszaken en de culturele aantrekkingspolen van de wijken. 

Op de tocht doorheen markten en andere culturele plaatsen vindt u voldoende handelszaken die 

gespecialiseerd zijn in een Bourgondische rustpauze. Het doel van het traject is om de 

verschillende wijken met elkaar te verbinden en de klanten de mogelijkheid te bieden ze te 

ontdekken via een aangename en gezellige wandeling. 

 

Begeleiding: 

Atrium Brussel Centrum 

 

Partners: 

Voor Afterwork Shopping: gewest, stad: departementen Handel en Toerisme, VisitBrussels, 

verenigingen van handelaars, MIVB, NMBS + sponsors  

 

Voorlopige kalender: 

Afterwork Shopping: actie wordt voortgezet 

Brussels’ Sunday Shopping: nieuwe editie in september 2011 

 

Middelen:  

Afterwork Shopping 

Inkomsten 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest € 100.000 
Stad Brussel  € 5.000 
Atrium Brussel Centrum € 24.000 
Sponsors (in natura) - 

Totaal                      € 129.000 

 

Uitgaven 

Projectbeheer 

Administratie 

Onthaal en begeleiding (stewards) 

Folders en verdeling van promotiemateriaal 

Evenementenverzekering 

 

Grafische identiteit van het project 

Grafische vormgeving voor communicatiemiddelen 

Website  

Community Manager 

 

Atrium Brussel Centrum 

Atrium Brussel Centrum 

Atrium Brussel Centrum 

Atrium Brussel Centrum 

Atrium Brussel Centrum 

   

€ 6.500 

€ 10.000 

€ 2.000 

€ 13.000 
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Promotiebudget 

Prints promotiemateriaal 

Mediaruimtes (billboardreclame, radio, pers, …) 

 

Animatie 

Eerste verjaardag AS 

Andere animatie 

Animatie en acties van handelaars  

 

Varia 

Beschrijving van handelszaken, foto’s en vertalingen 

Afdrukken en vertalen van documenten  

Aankoop van divers materiaal en catering voor team 

€ 75.000 

€ 30.000 

€ 45.000 

    

€ 12.500 

€ 10.000 

€ 2.500 

-  

 

€ 10.000 

€ 5.000 

€ 2.000 

€ 3.000 

Totaal        € 129.000 

 
Brussels’ Sunday Shopping: € 15.000 (budget Atrium Brussel Centrum) 

 

 

Indicatoren: 

Afterwork Shopping 

Realisatie-

indicatoren 

 

- Aantal benaderde handelaars 

- Aantal afgesloten partnerships 

- Aantal verdeelde folders, affiches, … 

- Aantal begeleidingsmaatregelen 

- Aantal thematische donderdagen 

- Aantal stimulerende communicatieacties  

 

 

Resultaat-

indicatoren 

 

 

- Aantal voetgangers tijdens de koopavonden 

- Aantal geopende handelszaken in de zone 

- Aantal promotionele evenementen 

 

 

Brussels’ Sunday Shopping: Aantal verdeelde exemplaren van de brochure 
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Strategische doelstelling 5 

Sensibilisering, promotie, uitwisseling en ontwikkeling op het vlak van toerisme 

 

Specifieke doelstelling 18 Bevordering van handelszaken van topkwaliteit 

Actieplan 46 Informatie over en promotie van handelszaken 

 

 

Context van de actie 

De Stad Brussel bestaat uit verschillende centrale zones. Naast een globaal imago voor het 

Brussels Gewest is het raadzaam om ook het imago, de verschillen en de samenhang van die 

verschillende zones naar voor te schuiven. 

Het centrum van Brussel moet een merkimago van internationale allure worden.  

Ook de handelaars zijn vragende partij voor hulp en ondersteuning bij het organiseren van 

promotionele evenementen in hun wijk. 

 

 

Doelstellingen van de actie 

Het doel is om via de communicatie rond en de promotie en publiciteit van handelswijken en hun 

imago de commerciële activiteit nieuw leven in te blazen. 

 

 

Maatregelen en modaliteiten 

 

Projecten: 

1. De website Shopinbrussels.be vermeldt 10.000 Brusselse handelszaken, inclusief alle 

handelszaken in de Unesco-zone: actualiseren van de databank van de handelszaken en 

promotie van de website (verdeling van folders, reclamespots, ...)  

 

2. Ondersteuning van verenigingen van handelaars bij hun evenementen: logistieke steun, 

aanwezigheid op het terrein, communicatiemiddelen, … 

 

3. Deelname aan de acties van partners (Nuit Blanche, Dag van de Klant, Walk ’n Shop, …): 

verdeling van promotiemateriaal, inschrijving van handelaars, communicatie, ... 

 

Begeleiding: 

Atrium Brussel Centrum 

 

Partners: 

Verenigingen van handelaars, VisitBrussels, departementen Handel en Toerisme 

 

Voorlopige kalender: 

Acties worden voortgezet 

 

Middelen:  

Budget Atrium Brussel Centrum 
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Indicatoren: 

 

Realisatie-

indicatoren 

 

- Aantal updates in de OliGo-databank 

- Aantal verdeelde folders, kaarten, … op de website en SPQ 

- Aantal deelnames aan promotieacties van handelaars 

- Aantal deelnames aan promotieacties van partners 

 

 

Resultaat-

indicatoren 

 

 

- Aantal bezoekers van de website Shopinbrussels.be 

- Evolutie van het totale aantal voetgangers in de 

handelswijken 

- Aantal promotionele evenementen in de handelswijken 

 

 

 

Herinnering aan gerealiseerde projecten: 

Prospectief schema van de handelswijken Grote Markt, Nieuwstraat:  

Prospectieve imagostudie van de handelswijken die tegen 2020 niet alleen een identiteitsconcept 

van de wijk zal bepalen, maar ook een reeks werkingsmaatregelen die moeten worden getroffen 

om dat concept te bereiken. 
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Samenvattende tabel van de strategische doelstellingen, de specifieke doelstellingen, de 

actieplannen en de projecten 

 
Strategische 

doelstellingen 
Specifieke 

doelstellingen  
Actieplannen Projecten 

1. Oprichting van een 

begeleidingscomité - GROTE MARKT, 

Unesco-erfgoed 

Voortzetten van de vergaderingen van het begeleidingscomité. 

2. Aanpassing van de organisatie en de 

bevoegdheden van de stadsdiensten 

aan de uitdagingen met betrekking tot 

het erfgoed 

a. Creatie van de functie van Coördinator van de Unesco-zone in 2009 - 

opvolging en evaluatie. 

b. Oprichting van een coördinatiecomité en opvolging van de 

vergunningen in de Unesco-zone. 

3. Oprichting van een transversaal 

netwerk tussen de diensten om de 

acties van het beheerplan op te volgen  

a. Coördinatie en opvolging van het beheerplan. 

b. Organiseren van opleidingen over het beheer van het werelderfgoed 

voor alle betrokken diensten. 

c. Creatie van een gemeenschappelijke databank, GIS. 

 

 

 

 

 

 

1. Zorgen voor een 

specifiek beheer 

van de site  

4. Coördinatie van de kwesties rond 

duurzame ontwikkeling van Agenda 21 

met het beheerplan voor de Grote 

Markt  

Coördinatie en toepassing van de actieplannen van Agenda 21 in 

samenhang met het beheer van de Grote Markt en de bufferzone. 

5. Juridisch statuut voor de bufferzone Creatie van een beschermingszone die de bufferzone omvat, zoals door de 

UNESCO werd bepaald. 

6. Beleid voor de bescherming van het 

erfgoed, monumentenlijsten 
Voor nog niet beschermde goederen: opstellen van een lijst met de 

gebouwen in de bufferzone die bescherming verdienen en die tijdens 

voorgaande beschermingscampagnes nog niet werden behandeld.  

Voor goederen die al beschermd zijn: onderzoek verrichten naar de 

beschermingsbesluiten, rangschikkingsbesluiten of bewaringsbesluiten 

(formeel onderzoek), evalueren van de beschermde en niet-beschermde 

onderdelen (onderzoek van het goed) en indien nodig corrigerende 

maatregelen voorstellen. 

7. Bijzonder bestemmingsplan - BBP Uitwerking van het nieuwe bijzonder bestemmingsplan. 

8. Zonale gemeentelijke 

stedenbouwkundige verordening 

‘Grote Markt Unesco-erfgoed - 

Commerciële uitdrukking’ - ZGSV  

Opvolging van de toepassing van de zonale gemeentelijke 

stedenbouwkundige verordening. 

9. Zone die aan het voorkooprecht is 

onderworpen  
Balans van de zone van voorkooprecht. 

Studie van de geschiktheid en de haalbaarheid van de uitbreiding van de 

zone. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Ontwikkeling of 

aanpassing van een 

wettelijk kader en 

de toepassing ervan 

10. Opvolgen van overtredingen en 

repressiemaatregelen  
Controle van stedenbouwkundige inbreuken in de brede zin van het 

woord. 

Globale controle van de wettelijkheid op stedenbouwkundig vlak van 

nachtwinkels. 

Globale controle van de wettelijkheid op stedenbouwkundig vlak van 

straatverkooppunten.  

Definitie en aanwending van een procedure met duidelijke beschrijving 

van de verantwoordelijkheden van alle instanties in geval van ambtshalve 

verwijderingen van uithangborden.  

 

 

 

3. De middelen 

inzetten om het 

beheer van de site 

te garanderen 

11. Subsidiebeleid a. Toekennen van subsidies voor alle conserveringswerkzaamheden aan 

beschermd erfgoed. 

b. Verdelen en benutten van de bestaande subsidies. 

    Instellen van specifieke premies voor gevoerde strategieën. 

    Aantrekken van openbare en privé-investeerders. 

c. Creatie van een speciaal krediet voor de Unesco-zone (banken) - Nog te 

bepalen. 

d. Opstellen van een prijs voor de kwaliteit van de ingrepen - Nog te 

bepalen. 

e. Stimuleren van de praktijken ten aanzien van het erfgoed (respect voor 

het erfgoed / verbetering van de energieprestatie) - premies - Nog te 

bepalen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Beheer van 

het goed  

4. De verschillende 

doelgroepen en 

partijen, en in het 

bijzonder de 

inwoners en 

handelaars uit de 

wijk erbij betrekken 

 

12. Oprichting van de Adviescommissie 

van de Handelaars en wijkforums 
Promoten van nieuwe initiatieven - Nog te bepalen. 
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Strategische 

doelstellingen 
Specifieke 

doelstellingen  
Actieplannen Projecten 

13. Regelmatige 

inspecties van de gevels 

van de huizen op de 

Grote Markt 

Opvolging van de conserveringstoestand van de gevels van de huizen. 

14. Restauratie van de 

gevels van de huizen van 

de Grote Markt  

Restauratie van de gevels van de huizen op de Grote Markt: 

Nrs. 1 tot 7: Den Conink van Spaignien, Den Cruywagen, Den Sack, De Wolvin, 

Den Hoorn en De Vos 
Nrs. 34-38, De Helm, De Pauw, De Kleine Vos en Den Eyck en Sint Barbara. 

15. Behoud en restauratie 

van het interieur van de 

huizen die eigendom zijn 

van de stad en van privé-

eigenaars  

a. Restauratieproject van de huizen nrs. 13-14 op de Grote Markt. 

b. Opvolging van de ingediende vergunningen bij de directie van Monumenten 

en Landschappen. 

16. Restauratie en 

onderhoud van het 

Stadhuis 

Restauratieprojecten buitenkant. 

Restauratieprojecten interieur. 

Inrichtingsprojecten voor bepaalde ruimtes. 

Actualiseren van de inventaris van kunstwerken. 
17. Restauratie en 

onderhoud van het 

Broodhuis 

Scannen van het gebouw om een 3D-model te maken. 

Restauratie van de gevels en de dakbedekking. 

Toepassen van het preventie- en veiligheidsplan in geval van brand.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Controle, 

behoud en 

onderhoud van 

de beschermde 

Grote Markt - 

site 

18. Urgentieplan voor de 

beschermde Grote Markt 

en de bufferzone 

Preventie- en veiligheidsplan van de site. 

19. Beschermde 

gebouwen 
Opstellen van referentiestaten voor bepaalde gebouwen. 

20. Niet-beschermde 

gebouwen 
Renovatieproject huizen in de Schuddeveldgang. 

Renovatieproject huis in de Beenhouwersstraat nr. 25-27, Eenmansstraat nrs. 12 

en 14. 

 

 

 

6. Controle, 

behoud en 

onderhoud van 

de bufferzone 
21. Gemeenschappelijke 

strategieën voor 

beschermde en niet-

beschermde gebouwen 

Bekendmaking van de evolutiestudie van de gebouwen in het Ilot Sacré.  
Opvolging en toepassing van de aanbevelingen om kwaliteitsprojecten te 

promoten. 

Begeleiding van en advies aan aanvragers vóór het indienen van een 

vergunningsaanvraag.  
Concrete verbintenissen en maatregelen ten voordele van duurzame ontwikkeling - EPB - 

Nog te bepalen. 

Zoeken naar sponsoring voor nieuwe technische installaties - Nog te bepalen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Behoud van 

het erfgoed door 

er de integriteit 

en de 

authenticiteit 

van te 

verzekeren 

7. Harmonisatie 

van de kwaliteit 

van de gevels 

van de 

handelszaken in 

de bufferzone 

22. Verbetering van het 

commerciële imago 
a. Pilootproject uithangborden - Kaasmarkt. 

b. Pilootproject winkelramen - Grasmarkt. 
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Strategische 

doelstellingen 
Specifieke 

doelstellingen  
Actieplannen Projecten 

23. Renovatie van 

leegstaande verdiepingen 

boven handelszaken 

Een proactieve aanpak naar de verschillende partijen. 

Een sensibiliserende aanpak. 

Partnerships smeden, in het bijzonder met de sociale instellingen. 

De problematiek rond het creëren van aparte toegangen oplossen. 

Uitvoeren van architecturale en financiële haalbaarheidsstudies en -plannen. 

Dwingende middelen inzetten.  

 

 

 

 

8. Promotie van de 

huisvesting en 

herbestemming 

van verwaarloosde 

woonoppervlakten 

24. Renovatie van 

verwaarloosde gebouwen 

en terreinen 

Advies en begeleiding. 

Belasting. 

Vordering tot staking inzake leefmilieu (beschermde goederen). 

Vordering tot staking op basis van de huisvestingscode. 

Aankoop van een gebouw in het kader van de aan voorkooprecht onderworpen 

zone. 

Onteigening. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Ontwikkeling 

van een 

functioneel 

evenwicht tussen 

handel en 

huisvesting 9. Inplanting van 

aantrekkelijke 

handelszaken in 

overeenstemming 

met het imago van 

de wijk en de 

behoeften van de 

inwoners en 

bezoekers van de 

wijk 

25. Veelzijdige, 

kwalitatieve 

handelszaken 

a. Verzamelen van handelsgegevens 

    Advies inzake de commerciële inplanting aan kandidaat-handelaars 

    Precieze bepaling van de doelgroep (per straat, wijk) en actieve zoektocht 

naar nieuwe concepten en kandidaat-handelaars 

    Proactieve acties naar de eigenaars, projectontwikkelaars 

    Infoposters in de lege ruimtes en stickers die de opening van nieuwe 

handelszaken aankondigen 

    Project Opensoon 2  

b. Organisatie en coördinatie van een werkgroep om de wildgroei van de 

nachtwinkels in de Unesco-zone te stoppen 
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Strategische 

doelstellingen 
Specifieke 

doelstellingen  
Actieplannen Projecten 

10. De 

levenskwaliteit in 

gebouwen 

verbeteren  

26. Opwaardering van  

binnenterreinen van 

huizenblokken 

Restauratie van achtergevels en conservering van interessante bijgebouwen. 

Aanmoedigen van het vrijmaken van de binnenplaatsen en van de creatie van 

groene ruimtes.  
Sanering van de technische installaties van handels-/horecazaken. 

27. Beperking van de 

verkeersdrukte en 

opwaardering van de 

openbare ruimte 

Uitwerking van het gemeentelijke mobiliteitsplan voor heel het grondgebied van 

de Stad Brussel.  
Uitbreiding van de voetgangerszone rond de Grote Markt en inrichtingen. 

Reorganisatie van de parkeerplaatsen voor buurtbewoners rond de 

voetgangerszone. 

Nieuwe parkeerplaatsen voor taxi’s. 

Opwaardering van het openbaar vervoer. 

Creatie en uitbreiding van Villo- en Cambio-locaties. 
28. Verfraaiing van de 

straten en doodlopende 

steegjes 

Onderhoud en ontwikkeling van doodlopende steegjes en straatjes om het 

belang ervan te versterken en om de toegang tot gebouwen binnen het Ilot 

Sacré en tot ontoegankelijke verdiepingen mogelijk te maken. 

Analyseren van de rol van de verschillende ruimtes. Definitie van de 

inrichtingsprioriteiten en strategische oriëntatie voor de volledige zone. 
29. Verfraaiing door 

verlichting  
Opwaarderen van de Grote Markt. 

Verlichten van de Kaasmarkt. 
30. Onderhoud en 

ontwikkeling van het 

stadsmeubilair  

Coördinatie en ontwikkeling van het meubilair voor de openbare ruimtes.  
Uitwerking van een weldoordachte en een weldoordacht project die rekening 

houden met de volledige zone. 

31. Onderhoud en 

ontwikkeling van het 

horecameubilair 

Herziening van de omzendbrief over terrassen. 

Creatie van een catalogus van terrasmeubilair.  

Ontwikkeling van een kwaliteitsproject voor de terrassen van de Grote Markt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Verbetering 

van de openbare 

ruimte 

32. Ontwikkeling van de 

bewegwijzering - 

wegmarkering en 

toeristisch 

Uitwerking van de inventaris van het stadsmeubilair voor toeristische 

bewegwijzering in de Unesco-zone.  

Gebruik van het Unesco-logo in de nieuwe bewegwijzering. 

Vervangen van de lampen van 60 W van de verkeerslichten door LED2-lampen. 

Ontwikkeling van de bewegwijzering - wegmarkering en toeristisch. 

Uitwerking van een gedetailleerde inventaris van de staat van het meubilair 

voor toeristische informatie. 

Definiëren van specifieke projecten voor het onderhoud en de ontwikkeling van 

de infrastructuur. 
 

 

12. Beheer van de 

openbare netheid 

33. De technische en 

organisatorische 

werkwijze van de 

stadsdiensten aanpassen 

met betrekking tot het 

onderhoud van de 

openbare ruimte van de 

beschermde site en de 

bufferzone 

a. Reiniging van de Unesco-zone met water. 

b. Toepassing en opvolging van belastingen op vuil. 

c. Toepassing van de wetgeving met betrekking tot het verwijderen van tags en 

graffiti op gevels. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Verbetering van 

de leefomgeving 

13. Beheer van 

geluidsoverlast 
34. Evaluatie en beheer 

van geluidsoverlast  
Nog te bepalen. 
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Strategische 

doelstellingen 
Specifieke 

doelstellingen  
Actieplannen Projecten 

35. Museum van de Stad Diverse projecten, onder andere instaan voor een betere toegankelijkheid 

tot de inhoud en tot de presentatie van de collecties. 
36. Creatie van een 

‘Unesco-uitstalraam’ 
Inrichting van een ruimte die eigendom is van de Stad Brussel waar de 

‘Unesco-uitstalraam’ onderdak zal vinden. 
37. De erkenning van het 

unieke erfgoed van de 

Grote Markt formeel 

bekend maken 

a. Verhogen van de leesbaarheid van het Unesco-label in de stad. 

b. Plaatsen van QR-codes op de monumenten.  
c. Aanmoedigen van wetenschappelijk onderzoek over de zone - Nog te 

bepalen. 

d. Verspreiding van de informatie over de zone naar de scholen van de stad 

- Nog te bepalen.  

 

 

 

 

 

 

 

14. De 

verschillende 

partijen en in het 

bijzonder de 

inwoners van de 

site sensibiliseren 

38. Opstellen van 

publicaties voor meer 

erkenning en begrip van 

de site, verspreiding 

onder een breed publiek 

Heruitgave van het boek van de collectie Brussel-Stad van Kunst en 

Geschiedenis “De Grote Markt van Brussel”.  

Uitgave van een wandelkaart voor de Grote Markt en de bufferzone binnen 

de collectie “Bruxelles à la carte”. 

Uitgave van een vademecum met de beschrijving van de goede praktijken 

inzake de conservering van het erfgoed binnen de reeks 

“Onderhoudsboekjes”.   
Het Broodhuis, reeks “Historia Bruxellae”. 

Het Broodhuis, reeks “Studia Bruxellae”. 

Het Stadhuis, monografie. 
39. Deelnemen aan de 

Organisatie van 

Werelderfgoedsteden - 

OWHC 

Deelname aan het verzamelen van casestudy’s over de conservering en het 

beheer van historische steden. 

Deelname aan het Wereldcongres van de OWHC. 

 

 

15. Ervaringen 

uitwisselen met 

andere 

Werelderfgoed-

steden 

40. Uitwisselingen met 

internationale 

instellingen: ICOMOS, 

enz. 

Deelname aan colloquia, wetenschappelijke vergaderingen, enz. 

Organisatie van een colloquium over de beheerplannen, uitwisselingen met 

Europese steden. 

41. Begeleiding van 

bezoekers  
Continue actie rond toeristische kwaliteitsinformatie door professionals.  
Uitbreidingsproject voor de toeristische dienst op de Grote Markt. 

42. Creatie van 

aantrekkelijke routes 

(erfgoed, winkels, enz.) 

Opwaarderen van de wandelingen - Grote Markt Unesco. 

Wandeling door steegjes en straatjes. 

Fonteinwandeling.  

 

 

 

16. Bevordering 

van toerisme van 

topkwaliteit 

43. Sensibilisering van het 

publiek en de toeristen 
Gidsenopleiding.  

 

17. 

Overeenstemming 

evenementen / 

historisch kader 

44. Kwalitatieve 

evenementen promoten 
a. Opstellen van een technische fiche van de Grote Markt  
    Opstellen van een charter van ‘goede bezetting’ 

    Versterken van de samenhang tussen evenementen en de bezorgdheid 

betreffende duurzame ontwikkeling en het toepassen van Agenda 21 

b. Feestverlichting 

45. Commercieel 

interessante 

openingsuren en 

activiteiten bevorderen 

die aangepast zijn aan het 

publiek en de toeristische 

functie van de wijk  

Afterwork Shopping 

Heruitgave van Brussels’ Sunday Shopping 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Sensibilisering, 

promotie, 

uitwisseling en 

ontwikkeling op 

het vlak van 

toerisme 

 

 

 

18. Bevordering 

van handelszaken 

van topkwaliteit 

46. Informatie over en 

promotie van 

handelszaken 

Website ‘ShopinBrussels’ 

Ondersteuning van verenigingen van handelaars bij hun evenementen 

 

 

Strategische 

doelstellingen 
Specifieke 

doelstellingen  
Actieplannen Projecten 

 

5 

 

18 

 

46 

 

 

111                                                                                                                    Totaal 
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