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Ondergrondse glasbollen: 4 nieuwe sites 
 
 
 

Brussel, 4 augustus 2013. Op 4 sites in verschillende wijken van de Stad (Vijfhoek, Laken, Haren en 

Neder-over-Heembeek) worden deze week de glasbollen ingegraven. De werken starten op 

maandag 5 augustus in Haren en zullen een week in beslag nemen. De Stad wordt zodoende 

uitgerust met stadsmeubilair dat talrijke voordelen biedt. 
 
 

In samenwerking met het Gewestelijk Agentschap Net Brussel selecteerde de Dienst Netheid van de 
Stad Brussel 4 sites in verschillende wijken waar glasbollen zullen worden ingegraven:  

 

- In het Stadscentrum, achter de Sint-Katelijnekerk; 
- In Laken, op de hoek van de Houba De Strooperlaan en de Jean Sobieskilaan; 
- In Haren, op de hoek van de Parochiestraat en de Verdunstraat; en 
- In Neder-over-Heembeek, wijk Mariëndaal. 

 

De Stad Brussel telt reeds drie sites met ondergrondse glasbollen: op de kruising van de Ieperlaan en 

de Diksmuidelaan in het Stadscentrum, op de rotonde Demeer in Laken en op de Wannecouterlaan 

in Neder-over-Heembeek. 

 

“De ondergrondse glasbollen bieden tal van voordelen,” zo onderstreept schepen van Openbare 

Netheid Karine Lalieux. “Er is niet alleen het onverstoorde en dus fraaiere stadsbeeld, maar ook 

minder geluidshinder, betere toegankelijkheid voor personen met beperkte mobiliteit en minder 

sluikstorten in de omgeving.” 
 

Om glasbollen te kunnen ingraven, moet de site echter volledig vrij zijn. Er mogen zich m.a.w. geen 

kabels, buizen of riolen in de ondergrond bevinden. De bodemstudies worden uitgevoerd door de 

Stad Brussel. “In Brussel, en meer bepaald in de Vijfhoek, is het moeilijk om sites te vinden waar zich 

geen kabels, buizen of riolen bevinden in de ondergrond,” aldus schepen van Netheid Karine Lalieux. 
  
Ter herinnering, het beheer, het onderhoud en het ledigen van de glasbollen vallen onder de 

verantwoordelijkheid van het Gewestelijk Agentschap Net Brussel. De keuze van de locatie is dan 

weer een gemeentelijke bevoegdheid. De ingraving van de glasbollen wordt gefinancierd door het 

Gewest. De locaties worden bepaald door de gemeente, die eveneens verantwoordelijk is voor de 

bodemstudies. 
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