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25, AVENUE DES BOULEVARDS, BRUXELLES  
 

par Alain Berenboom 
Celui qui a vu, comme moi, un gendarme foncer à cheval dans une pharmacie peut parler de la douceur de 
Bruxelles au début des années cinquante. A cette époque, mon père ouvrit une officine 25 avenue des 
Boulevards. Sur la carte de Bruxelles, le grand boulevard qui pique droit du jardin Botanique vers la Basilique de 
Koekelberg perdait mystérieusement sa qualité de boulevard en passant place Rogier. Le côté droit de la chaus-
sée était déclassé en avenue, l'avenue ... des Boulevards! Regardons encore la carte, c'est tout ce qui nous reste de 
l'avenue des Boulevards, les témoins ont disparu et le paysage a été anéanti. Passé le terminus des tramways 
vicinaux, le boulevard reprenait son titre glorieux et même le privilège de porter les noms de Baudouin puis de 
Léopold II en compensation des quelques centaines de mètres où il avait dû souffrir un statut inférieur .  

Je ne me souviens plus de l'allure des boulevards autour de la pharmacie mais je me rappelle comme les cinémas 
étaient proches, boulevard Anspach et rue Neuve, presque en face. Le Cinéac (rien que des dessins animés et des 
actualités en séances permanentes) et le Crosly, spécialisé dans les comédies musicales allemandes. Plus loin, 
l'Etoile où j'ai découvert Doublepatte et Patachon, les Laurel et Hardy danois, le Victory, un nouveau western 
chaque semaine devant le Métropole, le Palais du cinéma... Le Normandie donnait les films Disney et Le 
Français les films de Bourvil et de Fernandel. Dans une rue latérale, le Cinémax où, plus tard, quand j'avais l'âge 
d'y entrer, je pus voir, seul enfin, les films d'horreur.    

Le dimanche matin, jour de fermeture de la pharmacie, c'était mon père qui m'emmenait au cinéma. Au Cinéac 
invariablement. Il aimait rester plusieurs séances pour voir et revoir les mêmes actualités. Peu m'importait, 
j'avalais les dessins animés. Puis on retournait avenue des Boulevards boire un verre dans un café. Il y avait en 
permanence plein de monde sur les trottoirs et, autour de la pharmacie, des vitrines en pagaille. Une belle 
boulangerie-pâtisserie avec doubles devantures aux vitres bombées trônait au-dessus de quelques marches de 
pierre bleue, une fromagerie chic qui sentait mauvais, un magasin de gants, un réparateur de vélos. Le coiffeur 
s'appelait René, son nom me revient tout à coup. Il travaillait toutes vitres ouvertes été comme hiver. Et une 
dizaine de cafés au moins entre la gare du Nord, à l'époque sur la place Rogier, et le terminus des tramways 
vicinaux sur le voûtement de la Senne. Mon père disait toujours que Bruxelles était la ville où il y avait le plus de 
cafés et de poètes au m². Avec Varsovie.  

Que signifiait Varsovie dans son esprit? Une ville imaginaire, inexistante, près de laquelle il avait grandi et qu'il 
avait quittée vingt cinq ans plus tôt avant que les Allemands ne la ravagent. De notre famille disparue, il ne 
parlerait plus désormais. Priorité à la vie ! Il dira simplement Varsovie, comme s'il évoquait une ville de conte de 
fées, aussi fragile qu'un château de cartes que le souffle d'un seul homme pouvait faire disparaître. L'avenue des 
Boulevards serait son seul passé, et son futur, son Amérique à lui. Ses vieilles pierres, ses commerces bourgeois, 
sa foule agitée, sa seule famille. Entre sa gare gigantesque, ses solides maisons de commerce, ce quartier vivant, 
grouillant, indestructible allait le protéger, lui assurer son nid, la fortune et la sécurité de ses enfants et après eux, 
de milliers de générations de pharmaciens, pas encore conçus mais déjà programmés, avec lunettes et cache-
poussières impeccables, qui allaient voir défiler sous leurs vitrines, les fils, filles, petits-fils, petites-filles de tous 
ces braves promeneurs, de ces chers clients. La guerre était finie, les destructeurs anéantis et l'avenir radieux. 

La pharmacie de mon père était petite, étroite, encombrée de boîtes en équilibre instable, débordant d'armoires 
dressées jusqu'au plafond. Un haut comptoir séparait la petite estrade où officiait mon père de l'espace réservé 
aux clients. Entre eux et lui, une espèce de passe-plat. Comme j'avais droit à l'estrade, je ne sais si l'apparition de 
sa tête à travers le passe-plat glaçait les clients d'effroi ou si elle les mettait en confiance. Mon père, mon cher 
père, bon comme du pain d'épices, si heureux de faire plaisir, de rendre service et de se faire aimer, comment 
croire qu'il ait imaginé ce mécanisme pour faire fuir ses clients ? 

 De l'endroit où je me tenais, coincé entre le comptoir et une lourde armoire, j'étais trop bas (et trop petit) pour 
observer la tête des clients. Jusqu'au jour où surgit un gendarme à cheval, sabre au clair fonçant droit sur moi ! 
Mon père arriva à toute vitesse de la pièce arrière. Moi, je fermai les yeux, attendant le coup fatal qui allait me 
faire rejoindre mes ancêtres quelque part du côté de Varsovie. Au bout de quelques instants, étonné d'être encore 
vivant, je risquais un coup d'oeil. Le gendarme était toujours là, droit sur son cheval mais la bête sauvage s'était 
immobilisée juste devant le comptoir. A la vue de la tête de mon père à travers le passe-plat, son élan s'était brisé 
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net. A peine remis, le gendarme regarda autour de lui comme s'il sortait comme moi d'un cauchemar et abaissa 
enfin son arme. "Oh ! ça va, hein, ça va..." grogna-t-il comme si mon père lui avait fait des reproches alors qu'il 
avait bien trop peur pour ouvrir la bouche. "Ca va, j'ai dit, ça va..." répéta pourtant le gendarme retrouvant sa 
mauvaise humeur naturelle puis il fit tourner sa bête dans un mouvement élégant avec un air de dignité blessée et 
rejoignit ses camarades sur la rue. Il y eut beaucoup de blessés ce jour-là parmi les manifestants, qui défilaient, 
paraît-il, pour la paix scolaire. De toute cette affaire, moi je ne me rappelle que de l'image de ce gendarme et de 
son cheval, coincés comme n'importe quel client devant le gigantesque comptoir de mon père, et obligés de lui 
faire soumission... 

Une fin de matinée, alors que mon père était occupé dans la petite pièce arrière, pompeusement baptisée 
laboratoire, je sortis de la pharmacie et me dirigeai vers le terminus des tramways vicinaux.  

En fait de gare, les trams vicinaux n'avaient droit qu'à un terre-plein noirâtre au-dessus de la voûte de la Senne, 
au bout d'un goulot étroit entre des murs aveugles d'anciens bâtiments commerciaux abandonnés, un endroit 
sinistre suintant la pauvreté, l'abandon et le rat. De tout le quartier, mon coin préféré. Les wattman jonglaient 
avec les lourdes machines et les aiguillages pour accrocher les wagons avant de s'éloigner lentement, en route 
pour une destination mystérieuse. Les trams urbains portaient des numéros et les trams vicinaux une grande lettre 
noire peinte sur une plaque de bois au-dessus de la voiture de tête, suivie du nom du lieu inconnu où ils 
amenaient leurs passagers, Stennokerzele, Zottegem, Machelen, Mollem. Varsovie peut-être?  

Ce matin-là, je passai deux heures à observer le manège des trams quand soudain un esprit malin me souffla: 
"Vas-y, bon sang ! Qu'est-ce que tu attends ?" Je bondis sur la plate-forme arrière d'un tram qui venait de 
démarrer, aussi excité qu'un cancre en goguette. A cette époque bénie, les trams circulaient portes ouvertes ce qui 
permettait de les attraper au vol. En route vers l'aventure ! Tonkin, Tanger ou Matadi ? De toute façon un lieu 
magique au beau milieu de la jungle.  

Le tram traversa la ville puis la banlieue, se vidant peu à peu de ses passagers. Rien n'annonçait le pays des mille 
et une nuits. Plus on s'éloignait de Bruxelles, plus tout y était semblable ! Des petites maisons de rapport comme 
en face de la pharmacie, des rues grises, des places obscures, entre lesquelles subsistaient parfois des champs. Le 
tram finit par arriver à son terminus. "Allemaal uitstappen ! Tout le monde descend !" cria le receveur. Tonkin ? 
Tanger ? Matadi ? Le lieu magique ressemblait surtout à l'avenue des Boulevards ! L'autre côté de la planète 
avait un air de déjà vu. Les gens ne marchaient pas la tête à l'envers, ne portaient pas de pagne ni d'os dans le nez. 
En fait d'animaux sauvages, rien que des chiens qui venaient me sentir et repartaient d'un air maussade comme si 
moi non plus, je n'étais pas assez exotique pour eux.  

Par une malheureuse coïncidence, mon père passa devant le terminus des trams juste quand je revenais. Ce qui 
me valut un bon savon devant tous les passagers. "Mais, bon dieu, d'où viens-tu ?  

- De nulle part... murmurais-je d'une voix pitoyable. 

Ah! Tu ne veux même pas me le dire ?!" Et il se remit à hurler. Comment doutait-il de ma franchise ? "De 
Tonkin, de Matadi, de Varsovie, qu'est-ce que j'en sais ? Regarde !" Mon tram était reparti. Mais on devinait 
encore sur la plaque en bois multicolore un V ou un W. "Tu vois bien, je viens de V ou de W !" 

 Mon père ne parla plus de l'incident et moi, j'évitais les vicinaux. Non sans regrets. J'avais pris la mauvaise 
direction avec le V ou le W. Mais avec le Y ou le Z, peut-être ...  

Quelques mois plus tard, la compagnie des trams fit fermer toutes ses voitures par des portières automatiques 
avant de remplacer les lourds wagons par des trams modernes, hermétiques comme des boîtes à sardines. Je sus 
que plus jamais, ils ne me conduiraient au pays de nulle part.  

Mon père aimait par-dessus tout fabriquer "ses produits". Au fond du laboratoire, il avait mis au point une crème 
de beauté, un lait de corps, des capsules contre les maux de tête, une boisson gazeuse désaltérante et anti-
constipatoire, des complexes de vitamines pour les enfants chétifs, une gamme de sirops pour tous usages et une 
dizaine de variétés d'alcool qu'il distillait dans la cave. Ainsi que des produits faits sur mesure pour les jeunes 
dames qui travaillaient dans les vitrines de la rue du Marché, juste derrière le coin.  

Grâce à leurs étiquettes somptueuses, ses inventions ressemblaient aux spécialités des grands laboratoires et 
faisaient bonne figure, discrètement poussées juste sous les yeux des clients. Les lettres Scarlett ondulaient sur 
l'étiquette jaune de la crème de beauté et du lait de corps en-dessous du dessin gracieux d'une tête de jeune 
femme, frémissant déjà du plaisir de se tartiner le corps. Les capsules s'appelaient Calmodor et l'eau gazeuse, 
Poto. Un nom puisé, après de pénibles soirées de brain strorming familiales, dans mon cours de latin. Malgré 
l'audacieux slogan ajouté par l'imprimeur, la boisson gazeuse de vos soirées d'été, mon père n'en fut jamais 
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satisfait. Son pressentiment ne l'avait pas trompé. Les bouteilles de Poto vieillirent sur les rayons sous le regard 
dégoûté des clients. La grenadine prit rapidement la fâcheuse manie de se séparer de l'eau et de l'anti-
constipatoire et de se réfugier dans le fond de la bouteille. Chaque fois que je venais à la pharmacie, je remuais 
les bouteilles. Mais, malgré mes efforts, la dissociation devint rapidement irrémédiable. A peine mélangée, la 
grenadine reprenait sa place comme un vieux chat devenu avec le temps si lourd qu'il ne bouge plus de son 
coussin. Le Poto se mit à ressembler à une bouteille de formol contenant un monstre gluant plutôt qu'à la boisson 
gazeuse de vos soirées d'été.  

Un jour du mois d'août, le son d'une cloche m'arracha à la pharmacie. Des porteurs de cloche, il y en avait 
beaucoup à cette époque, le livreur de soupe, le vendeur de glaces, l'aiguiseur de couteau. Cette fois, une foule 
inhabituelle accompagnait le sonneur de cloche. "C'est Walkowiak qui passe !" cria mon père. "Va voir et viens 
me raconter !" Derrière l'homme à la cloche marchait un autre homme à pied, teint rougeaud, cheveux noirs en 
désordre, un petit bonhomme au physique ingrat mais avec son maillot doré, c'était un dieu descendu sur l'avenue 
des Boulevards. Walkowiak venait de remporter le Tour de France et le voilà, faisant son tour d'honneur juste 
devant la pharmacie de mon père ! Je courus dans la rue, rattrapais le cortège et, me faufilant à travers plusieurs 
rangs de spectateurs, je parvins contre le champion. L'homme à la cloche ouvrait le chemin en criant "Walkowiak 
! Walkowiak !". Le héros suivait, un vague sourire sur les lèvres, signant des autographes d'un air indifférent sous 
les bravos. De temps en temps, un admirateur lui donnait un cadeau que l'homme à la cloche glissait dans un 
panier. Ce qui me donna une brillante idée. Je revins à la pharmacie, m'emparais d'une bouteille de Poto et courus 
aussi vite que je pus à la hauteur du champion. En lui offrant le Poto, je ne trouvai rien d'autre à dire que 
"courage !" Jour de gloire pour le Poto ! Hélas, pas un photographe pour immortaliser l'événement. D'autant qu'il 
fut très bref. Walkowiak prit la bouteille et la tendit à son accompagnateur qui la fourra distraitement dans son 
panier et le duo continua son chemin sous les vivats. "Walkowiak ! Walkowiak !" Qui a jamais entendu parler de 
Walkowiak par la suite ? Guettant désespérément son nom dans les palmarès, je maudis le Poto, portant jusqu'à la 
fin de mes jours la responsabilité de la chute d'un grand champion ! 

Un autre champion cycliste hantait notre quartier. Il s'appelait Fons Van Overstraete. D'après le coiffeur René, 
Fons avait connu une brève période de gloire au début des années trente après une victoire en solitaire dans 
l'étape Vianden-Diekierch du tour du Luxembourg amateur. Devenu professionnel, il n'avait jamais pu affirmer sa 
personnalité. Jusqu'à la guerre, il avait trimé comme porteur d'eau pour la vedette de son équipe, Sylvère Maes. 
Mal récompensé de son dévouement, il n'avait jamais été autorisé à pointer le nez hors du peloton. Quelle force, 
ces gaillards pour chercher les canettes, remonter le peloton jusqu'au leader, bouteilles serrées contre la poitrine. 
"Fons aurait dû se révolter, juste une fois, disait René, le temps de remporter un Tour de France au nez et à la 
barbe des favoris. Il en était capable, le bougre. Les muscles de Maes, c'était lui !" hurlait-il en agitant 
dangereusement son rasoir à quelques millimètres de la pomme d'adam d'un client. C'est vrai, René, on rêvait 
tous de la victoire du petit, de la revanche de l'obscur. Walkowiak... Walkowiak...  

Dans une rue sombre, à l'arrière de l'avenue des Boulevards, Van Overstraete avait ouvert un petit atelier de 
réparation de vélos dans un ancien garage abandonné. Des milliers de pièces de métal aux usages indéfinissables 
achevaient de rouiller sur les établis. Usé par ses efforts de porteur d'eau, Fons n'avait pas nettoyé le local. Même 
pas repeint l'enseigne presque effacée. Il avait posé ses quelques instruments sur une vieille bâche comme s'il 
n'était que de passage. Entre deux clients, il somnolait dans un hamac tendu entre les deux colonnes métalliques 
qui soutenaient le plafond de vitres sales par lequel entrait une lumière glauque. De temps en temps, quand on lui 
apportait une bière (je n'avais jamais osé lui proposer de Poto), il racontait l'étape des Pyrénées pendant laquelle 
Sylvère Maes avait surpris tout le monde pour remporter le tour de France 1935 ou 36 ou la façon dont lui, Fons, 
s'y était pris pour piéger le solide Antonin Magne, permettant à son patron d'enlever Paris-Bruxelles. Quand il 
s'échauffait, Fons descendait de son hamac et terminait son récit en réparant enfin les vélos qui attendaient dans 
un coin depuis des jours. Exceptionnellement, quand il se sentait vraiment en forme, Fons sortait de derrière la 
montagne de vieux écrous son propre vélo, celui sur lequel il avait signé ses exploits, souffert et connu la gloire, 
le vélo qui l'avait accompagné au sommet du Tourmalet et consolé dans la voiture balai. Il avait trouvé un truc 
pour que son vélo ne meure pas, qu'il ne se confonde pas avec le brol rouillé qui encombrait le garage. Il l'avait 
fixé avec deux épais boulons sur une plaque de bois, debout comme s'il venait de franchir la ligne d'arrivée en 
vainqueur, figé fièrement pour l'éternité. Après le passage de Walkowiak, je vins raconter à Fons la balade du 
dernier vainqueur du tour de France dans le quartier. Il fit la moue, hocha la tête et sortit son fameux vélo fixe. 
"Méfie-toi de Walkowiak, dit-il, c'est un ket fragile. Fera jamais rien de bon ! L'a jamais été porteur d'eau. C'est 
le genre à se calfeutrer dans le peloton. 'sait pas souffrir." Et il se mit à raconter le tour de France 1935 ou 36, 
comment il avait fait gagner Sylvère Maes et la montée du Tourmalet et de l'Aubisque, et le ballon d'Alsace 
descendu à toutes pompes sous la pluie. J'étais encore là à l'écouter trois heures plus tard quand mon père vint me 
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chercher. "Allez, fils, il est temps de rentrer. Tiens, Fons, je t'ai apporté quelques bières. Tu l'as bien mérité pour 
avoir joué au baby sitter pendant que je travaillais !"  

- Quelle époque, dit Fons en prenant la bière. Maintenant les porteurs d'eau sortent de l'université ! M'est avis que 
ça ne va pas améliorer la qualité des champions ! Vont devenir de plus en plus snobs !  

- Mais pas plus sobres ! ajouta mon père s'installant à côté de Fons avec les bouteilles pendant que je jouais au 
fond du garage. "Allez, viens maintenant, dit-il plus tard. Et lave-toi avant de rentrer sinon ta mère va encore me 
faire une scène !" Du haut de sa monture, Fons nous regarda partir dans le soir qui tombait. "Tu veux que j'allume 
?" lui demanda mon père en sortant. "Non, non", dit Fons sans bouger. Quand je me retournai, l'obscurité les 
avait engloutis, lui, son vélo et son atelier. Je ne le revis jamais. 

Dans le café qui jouxtait la pharmacie s'installa le quartier général d'un club colombophile. Mon père se lança 
aussitôt dans la fabrication de médicaments pour pigeons. En quelques mois, il devint le spécialiste universel de 
la question. Sa réputation se répandit rapidement dans les milieux colombophiles et l'on vint de partout. Je l'ai 
longtemps soupçonné de s'être servi de ses recherches sur le Poto pour mettre au point son produit miracle.  

Un jour, un des colombophiles du café voisin entra en trombe dans la pharmacie. Son champion venait de rentrer 
d'une expédition lointaine très mal en point. Il gisait entre ses mains, les pattes tremblantes, le corps agité de 
spasmes. Sous mes yeux dégoûtés, mon père s'empara sans hésiter de l'oiseau malade à travers le passe-plat et, 
laissant en plan les autres clients, il se précipita vers son laboratoire.  

Un peu plus tard, il vint annoncer à voix basse que le pigeon se reposait. Dans l'heure qui suivit, la pharmacie 
ressembla à l'antichambre d'une vedette en soins intensifs. Tout le café voisin s'y était transporté. Une dizaine de 
personnes au moins se pressaient en chuchotant fiévreusement. Pour apaiser leur angoisse, deux serveurs 
apportaient des bières sans désemparer. De temps en temps, mon père allait s'enfermer dans son laboratoire dont 
il ressortait l'air préoccupé. Au bout d'un moment, on sentit que quelque chose de nouveau allait se passer. Cette 
fois, mon père revint en souriant, portant le volatile toujours immobile mais calme, les pattes au repos, le corps 
apaisé et l'oeil vif. Il y eut un grand "Ah !" et, comme par magie, les deux serveurs apportèrent du café voisin des 
bouteilles de champagne. D'une main, le propriétaire reprit son oiseau et leva l'autre, tenant son verre, en 
l'honneur de mon père. Le geste fut si maladroit que l'oiseau glissa et roula vers le sol. Un silence consterné 
s'abattit sur la pharmacie. Plus rien ne pouvait arrêter la chute du pigeon sur le carrelage, quand un miracle se 
produisit. A la seconde où tout le monde le voyait s'écraser, le pigeon déploya ses ailes et s'éleva 
majestueusement dans les airs comme un pilote qui se rattrape avant un looping fatal. Pendant de longues 
secondes, il tourna au-dessus de nos têtes puis, trouvant sans doute l'espace trop étroit pour son talent, s'échappa 
par la porte restée ouverte, et disparut derrière les enseignes. On eut beau guetter le ciel, il ne revint pas. Après 
deux heures de vaine attente, le propriétaire du pigeon et ses amis se résignèrent à s'en aller.  

Le lendemain matin, au moment où mon père ouvrait la pharmacie, le pigeon vint brusquement se poser sur son 
épaule. Mon père éclata de rire, lui glissa dans la bouche une de ses pilules miracles et lui caressa le dessus du 
crâne. Manifestement satisfait, le pigeon attendit sagement son propriétaire.  

Le canal, à quelques centaines de mètres de la pharmacie, marquait la frontière du quartier. Une région lointaine, 
mystérieuse et inquiétante, le Far West. J'avais bien trop peur pour m'y aventurer. Et pourquoi ? Au-delà de l'eau, 
il n'y avait rien. Comme les anciens qui croyaient que la terre est plate, pour moi, l'au-delà du canal n'existait pas, 
un trou noir, le néant. Pour que je me hasarde jusque là, il fallut un événement extraordinaire, la disparition du 
bourgmestre ! 

Dans le café voisin de la pharmacie, chaque jour à l'heure de l'apéritif, un vieux monsieur venait s'asseoir à la 
table qui lui était réservée face au coin des colombophiles. Malgré son air fatigué, maussade et sa démarche 
lourde, il émanait de toute sa personne, je ne sais quoi d'imposant. On se sentait obligé de le saluer comme le roi 
déchu d'un empire disparu. Mon père, comme les autres habitués, ne manquait jamais de lui faire un signe de la 
tête. En réponse, il soulevait imperceptiblement son verre de bière, opinait légèrement du chef, sans un mot, l'air 
triste. "C'est le bourgmestre ! murmurait mon père plein de respect, M. Van de Meulebroeck". Ses successeurs 
passeront toujours à ses yeux pour des imposteurs. Lui seul méritait de porter le titre prestigieux de bourgmestre 
de Bruxelles. Premier magistrat de la ville lorsque les Allemands entrèrent dans la capitale, Van de Meulebroeck 
leur avait vaillamment résisté avant d'être démis de ses fonctions en 1941. Le jour même, il fit afficher dans tout 
Bruxelles une proclamation cinglante contre les Nazis. Et contre les collaborateurs, bien plus nombreux à cette 
époque que les résistants. "Tu verras, disait mon père. Demain, les bourgmestres se feront construire des statues, 
des piscines à leur nom et de nouveaux boulevards pour immortaliser le rôle considérable de leur passage sur la 
terre. Ils auront beau bâtir une nouvelle ville, leur nom sera oublié le lendemain de la pose de la première pierre. 
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On dit que les Belges ont une brique dans le ventre. Van de Meulebroeck a prouvé que, même en Belgique, ce 
qui fabrique les grands hommes, ce n'est pas le béton, c'est une certaine idée de la liberté et du respect de 
l'individu." Dix ans plus tard, j'aurais ricané ou pire. Mais à cette époque, j'étais aussi friand de ses leçons de 
morale que des jeux radiophoniques sur Radio-Luxembourg et du Tour de France... Van de Meulebroeck, Zappy 
Max, Stan Ockers, mes vedettes favorites. 

Un après-midi, le patron du café voisin vint avertir mon père que le bourgmestre avait disparu. Il avait quitté 
l'établissement vers midi comme tous les jours mais il n'était jamais arrivé à son bureau. Depuis lors, on le 
recherchait en vain. Pourtant, le serveur l'avait vu partir comme d'habitude en direction du boulevard Jacquemain. 
"Il avait beaucoup bu ?" demanda mon père après une hésitation. Le patron me lança un regard avant de répondre 
: "Comme d'habitude... pas plus..."  

"Je vois..." dit mon père d'un ton inquiet avant d'ajouter: "Et s'il avait continué tout droit vers le boulevard 
Baudouin ?"...  

"Nom de dieu, le canal !" s'exclama le patron.  

Quand nous arrivâmes tous les trois au canal, deux voitures de pompiers et de nombreux policiers s'agitaient déjà 
sur les bords de l'eau crasseuse. Je voyais enfin le canal. Au lieu de donner de la vie à la ville qu'il traversait, il en 
marquait la frontière. Longé par de vieux bâtiments industriels, séparés de l'eau par un chemin étroit, le canal 
charriait une saleté repoussante, comme si tous les égouts de Bruxelles s'y étaient donnés rendez-vous. "Là ! 
m'écriais-je, là ! Regardez !" Tout le monde leva la tête. "On ne voit rien, dit mon père. Qu'as-tu vu ?"  

"Là, criai-je, il doit être là, il y a au moins dix bouteilles de bières qui passent ici, juste sous nos pieds !"  

"Très drôle", dit le patron pendant que les autres reprenaient leur travail. Mon père se jeta sur moi, me prit par le 
bras et me ramena immédiatement à la pharmacie. "J'ai honte", me dit-il, "vraiment honte. Imagine qu'on raconte 
cette histoire au bourgmestre, de quoi j'aurai l'air ?" 

"Ah oui ? dis-je, ne comprenant rien à toute cette colère. Et si on le retrouve grâce à moi ? Que diras-tu ?" Il 
poussa un rugissement de rage et s'enferma dans son laboratoire. 

Le lendemain à l'heure de l'apéritif, le bourgmestre reprit sa place habituelle devant son verre de bière. Mon père 
le salua et moi aussi. J'attendais ma médaille mais il ne répondit pas. Personne ne lui avait parlé, je suppose, du 
rôle que j'avais joué dans son sauvetage.  

L'annonce de l'organisation à Bruxelles d'une exposition universelle fut accueillie avec enthousiasme par les 
commerçants du quartier. Jusqu'à ce qu'ils apprennent à quelle sauce ils allaient être mangés. Un tunnel juste en 
face de la pharmacie, séparant définitivement les deux parties de Bruxelles, un viaduc à hauteur des fenêtres du 
premier étage, la gare du Nord pour laisser place nette aux promoteurs immobiliers et à une mirifique cité de 
bureaux tout en verre et en métal, sur le modèle d'un New York de bande dessinée.  

Le quartier se mobilisa et décida de rencontrer les auteurs de ces projets grandioses, deux jeunes loups qui 
prétendaient transformer la ville endormie en une cité moderne. L'un s'appelait Guy Cudell, l'autre Omer 
Vanaudenhove. L'un était bourgmestre socialiste de Saint-Josse-ten-Noode, l'autre, ministre libéral des travaux 
publics. Un certain Paul Vanden Boeynants commençait aussi à voleter dans le coin. Pardi ! cela commençait à 
sentir le béton frais !  

La délégation revint rassurée de ces entretiens. Les deux hommes politiques, jeunes, modernes et dynamiques, 
leur avaient évidemment bourré le mou. La construction du tunnel et les autres travaux allaient être réalisés à une 
vitesse jamais égalée au moyen de techniques modernes inédites. Ensuite, le quartier ressemblerait à Byzance, 
Constantinople et Manhattan, avec fontaines et jardins suspendus, immeubles chics et héliports, rues surélevées et 
trottoirs roulants !  

Mon père fut beaucoup moins enthousiaste. "Je me méfie de ce Guy Cudell, de son allure de nain de jardin 
ambitieux et de ses manières de Méphistophélès d'opéra. Quant à Vanaudenhove, c'est un technocrate idéaliste, 
ignorant tout de Bruxelles, qui pense fabriquer une ville dans un laboratoire d'urbaniste. Ah ! Si l'on pouvait 
compter sur Van de Meulebroeck..." Hélas, le vieux bourgmestre, malade, avait renoncé à ses fonctions et même 
à son apéritif dans le café voisin. 

Peu à peu, les chantiers se mirent en place et l'ensemble du quartier fut détruit avec la froideur méticuleuse que 
les Allemands avaient mis à raser Varsovie. Quelques années plus tard, Cudell se fit le champion de l'écologie, 
V.D.B. se pavana fièrement dans les habits de premier ministre et, comme Vanaudenhove, devint ministre d'Etat 
c'est-à-dire conseiller du Roi...  
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J'étais jeune, si jeune et la ville autour de moi me paraissait si vieille. La ville et tous ceux qui l'habitaient. Des 
regrets ? Maintenant qu'elle a disparu, son image figée dans une brume éternelle ne me semble plus ni jeune ni 
vieille, ni belle ni laide. Sa tristesse, ses rides, sa décrépitude se sont effacées comme par miracle. Il ne reste que 
le souvenir des émotions qu'elle a fait naître, un gendarme à cheval dans une pharmacie, un pigeon reconnaissant, 
un tram vicinal en route vers n'importe où, un bourgmestre disparu, Roger Walkowiak parcourant à pied l'avenue 
des Boulevards grouillant d'une foule heureuse. Et moi, prêt à vivre les rêves de mon père jusqu'à l'ivresse... 

GemOP Brussel-Noord : document 1 De bestaande toestand (basis dossier) februari 1998  blz 8 

COOPARCH - R.U.  � GEMOP1.6.DOC 



 

 
FOTO'S 
 

 

door Michel Vanden Eeckhoudt 

GemOP Brussel-Noord : document 1 De bestaande toestand (basis dossier) februari 1998  blz 9 

COOPARCH - R.U.  � GEMOP1.6.DOC 



insérer photo 1 
 

GemOP Brussel-Noord : document 1 De bestaande toestand (basis dossier) februari 1998  blz 10 

COOPARCH - R.U.  � GEMOP1.6.DOC 



insérer photo 2 

GemOP Brussel-Noord : document 1 De bestaande toestand (basis dossier) februari 1998  blz 11 

COOPARCH - R.U.  � GEMOP1.6.DOC 



insérer photo 3 
 

 

 

GemOP Brussel-Noord : document 1 De bestaande toestand (basis dossier) februari 1998  blz 12 

COOPARCH - R.U.  � GEMOP1.6.DOC 



INLEIDING  

Deze inleiding werd uitgewerkt in het document "Algemeenheden : Rapport". Ze preciseert onder 
meer wat een Gemeentelijk Ontwikkelingsplan (GemOP) precies is, en gaat dieper in op de procedure, 
de gevolgen van het GemOP, de werkmethode, de participatie enz. 
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1. EERSTE DEEL : DE BESTAANDE TOESTAND 

1.1 DE BESTAANDE FEITELIJKE TOESTAND EN DE 
DIAGNOSES 

1.1.1 ALGEMENE TOESTAND IN DE STAD EN DE WIJKEN 
De algemene toestand in de stad wordt uitvoerig toegelicht in het document "Algemeenheden : 
Rapport". In het volgende hoofdstuk worden enkel de situaties van de wijken van Brussel-Noord 
belicht. Brussel-Noord kan namelijk onderverdeeld worden in drie afzonderlijke wijken : De 
Noordwijk, Neder-Over-Heembeek en Haren, die alle drie langs de as van het Kanaal zijn gelegen.  
Deze drie wijken onderscheiden zich door een aantal zeer specifieke kenmerken, en het is derhalve 
noodzakelijk ze apart te behandelen. 

De Noordwijk 

Dit is een wijk die aan de ene kant, nabij de Vijfhoek, bestaat uit woontorens, sociale-woningentorens 
en kantoortorens, en aan de andere kant, meer naar het noorden, wordt gekenmerkt door een oudere, 
dichtere bebouwing die in minder goede staat verkeert. De zone in kwestie wordt in het bijzonder 
gekenmerkt door de nabijheid van het Kanaal en dus de daarmee gepaard gaande industriegebieden, 
alsook door de aanwezigheid van kantoren en administraties. 

De bevolking kende er een sterke groei (meer dan 27 %) tussen 1981 en 1997. Het gaat om een 
bevolking die beduidend jonger is dan in de rest van het Gewest en die voor een groot gedeelte bestaat 
uit vreemdelingen.  Het gezinsprofiel wordt er veeleer gedomineerd door alleenwonenden (die er een 
groter aandeel vertegenwoordigen dan in het volledige Gewest) en grote gezinnen van meer dan vijf 
personen. 

Wat het sociaal-economisch profiel betreft (volgens de drie types die door het GewOP werden 
bepaald : laag/middelhoog/hoog), stellen we vast dat er een overwicht is van lage en middelhoge 
profielen. De gemiddelde inkomsten liggen er veel lager dan in de rest van het Gewest.  De bevolking 
bestaat hoofdzakelijk uit huurders, maar het aandeel eigenaars dat in een eigen woning is gehuisvest, 
is er tussen 1981 en 1991 sterker gegroeid dan het gewestelijke gemiddelde.  

Deze wijk biedt veel mogelijkheden, niet alleen dankzij de nabijheid van de Vijfhoek maar ook die 
van het Kanaal en de daarmee gepaard gaande industriegebieden, de aanwezigheid van tertiaire 
activiteiten (veel kantoren), de nabijheid van het Noordstation en de aanwezigheid van de site Thurn 
& Taxis alsook van "lege" ruimten die beschikbaar zijn voor de eventuele realisatie van grootschalige 
projecten. Tegelijkertijd dienen we erbij te vermelden dat er in de wijk niet echt handelskernen 
bestaan in de eigenlijke betekenis van het woord. Er is wel wat plaatselijke handel op de 
Antwerpsesteenweg, maar die is weinig ontwikkeld.  

Wat voorzieningen en infrastructuur van het culturele type betreft, zijn er alleen de toneelzaal La 
Luna en de Milieuboerderij.  Thurn & Taxis biedt evenwel een groot potentieel en zou onderdak 
moeten bieden aan culturele voorzieningen van grootstedelijk kaliber.  
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Er zijn momenteel grote plannen om de wijk te herordenen en nieuw leven in te blazen. Gezien de 
ligging van de wijk nabij het hart van de stad, is het evident dat deze heropleving bijzonder belangrijk 
is in het licht van de globale Brusselse ontwikkeling.  

Neder-Over-Heembeek 

Afgezien van de aan het kanaal verbonden industriegebieden gaat het hier om een gebied dat 
hoofdzakelijk een residentieel karakter vertoont, met een tamelijk recente bebouwing die doorgaans in 
goede staat verkeert. Ruim een derde van die bebouwing bestaat uit eengezinswoningen. Deze wijk is 
wat ingesloten ten opzichte van de rest van de stad.  

Vanuit demografisch oogpunt is het aantal inwoners sedert 1981 gestegen met bijna 10 %. De 
bevolking lijkt over het algemeen iets jonger dan in de rest van de stad. De gezinnen zijn er van 
gemiddelde omvang. Er zijn weinig eenpersoonsgezinnen en weinig gezinnen van meer dan vijf 
personen. De bevolking is hoofdzakelijk Belgisch, en het percentage vreemdelingen is er bijzonder 
laag. De gezinnen vertonen door de band een gemiddeld of hoog sociaal-economisch profiel, wat zich 
op financieel vlak uit in tamelijk welgestelde gezinnen met inkomens die beduidend hoger liggen dan 
het gewestelijk gemiddelde, met uitzondering van de gebieden met sociale woningen. Verder kan 
worden vastgesteld dat het aantal eigenaars-bewoners gemiddeld hoger ligt dan in het gewest, ook al 
bestaat de bevolking nog grotendeels uit huurders. De toename van het aandeel eigenaars tussen 1981 
en 1991 was vergelijkbaar met de stijging die algemeen voor het gewest werd geregistreerd.  

Neder-Over-Heembeek profileert zich als een assemblage van zeer rustige en zeer groene 
woonwijken, wat tegemoetkomt aan de vraag van de middenklassen en de hogere klassen. Er blijft 
evenwel het probleem bestaan van de geluidshinder die wordt veroorzaakt door het luchtverkeer. 
Bovendien zou een reconversie van het Militair Hospitaal aanleiding kunnen geven tot nieuwe 
bronnen van geluidshinder. En de middenklassen en hogere klassen zijn door de band zeer gevoelig 
voor de milieuproblemen.  

Wat de handel betreft, vermelden we de aanwezigheid van een handelskern in het oude centrum. Die 
kern zou best een nieuwe adem kunnen gebruiken. Niet zo ver daar vandaan bevindt zich evenwel ook 
de handelskern van de De Wandstraat, een tamelijk grote en gediversifieerde kern, zij het gelegen 
buiten het studiegebied.  De collectieve voorzieningen zijn weinig talrijk, maar toereikend wat de 
buurtvoorzieningen betreft.  Het Militair Hospitaal is van zijn kant afgesloten van zijn plaatselijke 
omgeving.  

Samengevat kunnen we stellen dat de voornaamste troeven van Neder-Over-Heembeek die van een 
woonwijk zijn, de industriegebieden natuurlijk buiten beschouwing gelaten.  

Haren 

Een groot gedeelte van het grondgebied van deze gemeente is ingenomen door industriegebieden, wat 
te maken heeft met de nabijheid van het Kanaal en de spoorweg, terwijl de diverse kantoorgebieden 
en bedrijfsgebieden in Haren dan weer ontstonden wegens de nabijheid van een aantal internationale 
functies, zoals de luchthaven - buiten het Gewest - en de aanwezigheid van de NAVO en Eurocontrol. 
Dit alles maakt van Haren één van de pijlers van de internationale functie van de stad.  

De bebouwing is enerzijds van het dorpse type, anderzijds tamelijk recent. De gebouwen bevinden 
zich door de band in goede staat en bestaan voor meer dan 75 % uit eengezinswoningen, wat de 
gemeente een overwegend "dorps" karakter geeft. Het centrum ziet er echt uit als een dorpskern die 
door de stad is ingesloten. De verbindingen met de rest van de stad zijn overigens beperkt en verlopen 
moeizaam.  

Op demografisch vlak zien we een lichte daling tussen 1981 en 1991, maar in 1997 was een licht 
herstel van die tendens te merken. De bevolking is er niet ouder of jonger dan het gewestelijk 
gemiddelde. Ze bestaat voornamelijk uit middelgrote gezinnen, zijnde gezinnen van twee tot vier 
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personen.  Het gaat grotendeels om Belgische gezinnen.  De vreemdelingen maken minder dan 10 % 
van de bevolking uit.  

Het sociaal-economisch profiel van de inwoners is hoofdzakelijk van het middelhoge en het hoge 
type. Het gaat met andere woorden om tamelijk welgestelde gezinnen met inkomens die beduidend 
hoger liggen dan het gewestelijk gemiddelde.  De meeste inwoners zijn eigenaar van hun woning. 
Bovendien is het aandeel eigenaars tussen 1981 en 1991 nog gestegen met ruim 13 %.  

Er zijn enkele buurtwinkels in het dorpscentrum, maar we kunnen niet echt spreken van een 
handelskern. Daarenboven bevinden zich langs de Haachtsesteenweg, die reglementair gezien in 
industriegebied is gelegen, voor een stuk ook gemengde gebieden waarvan het behoud noodzakelijk 
lijkt voor het comfort van de gebruikers van de nabijliggende industriegebieden (kleine restaurantjes, 
snackbars enz.)  

De grote troef van Haren is zijn typisch dorps, ietwat landelijk karakter dat borg staat voor een type 
woonwijk dat in theorie de voorkeur zou moeten wegdragen van bepaalde categorieën burgers van de 
middenklasse. De ontwikkeling van het residentiële karakter wordt evenwel belemmerd door de 
geluidshinder (luchtverkeer, spoorweg) in de wijk en door het feit dat Haren geografisch ingesloten is 
door het industriegebied, de NAVO en de luchthaven. Er moet dan ook onvermoeibaar worden 
verdergezocht naar oplossingen voor die problematische hinder.  

1.1.2 DE ACTIVITEITEN VAN DE STAD 

1.1.2.1 DOMINANTE STEDENBOUWKUNDIGE BESTEMMINGEN 
Die bestemmigen worden gevisualiseerd aan de hand van twee kaarten. De ene is een NGI-
ondergrondstafkaart (1.2.04a), het andere werd uitgewerkt op basis van bezoeken ter plaatse 
(1.2.04b), bij gebrek aan de informatie die door het Gewest was beloofd. 

1.1.2.2 BEVOLKING EN HUISVESTING 
De beschrijving en analyse voor heel Brussel zijn opgenomen in "Algemeenheden : Rapport". 

Algemene evolutie van het aantal inwoners 

Bronnen : N.I.S., Algemene volkstellingen en bevolkingsstatistieken 

 1970 1981 1991 1995 1997 % 81-97 

Gewest 1 075 136 997 293 954 045 951 580 950 597 - 4,7 

Brussel 161 080 139 678 136 424 135 681 133 845 - 4,2 

Brussel-Noord - 24 000 25 973 - 27 533 14,7 

Noordwijk - 6 944 8 089 - 8 872 27,8 

Neder-Over-Heembeek - 13 752 14 630 - 15 072 9,6 

Haren - 3 304 3 254 - 3 589 8,6 
 

De bevolking van Brussel-Noord kent een trage maar gestage groei.  

De demografische evolutie 
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De leeftijdsstructuren van Brussel-Noord en van het Gewest verschillen lichtjes.  Het aandeel 
jongeren van minder dan 19 jaar is in Brussel-Noord namelijk groter dan dat op gewestelijk niveau, 
terwijl het aandeel 65-plussers er kleiner is.   

Binnen het gebied zijn er evenwel enkele afwijkingen te melden. Zo is het aandeel jongeren van 
minder dan 19 jaar opmerkelijk groot in de Noordwijk, terwijl het minder dan 25 % bedraagt in 
Neder-Over-Heembeek en Haren. De situatie is omgekeerd wanneer we de leeftijdsgroepen van 50 tot 
64 jaar en van 65-plussers bekijken.  De analyse per statistische sector wijst op verschillende 
tendensen.  

In 1991 bedroeg het aandeel vreemdelingen binnen de Brussel-Noordse bevolking 26,5 % (6 880 
personen), wat een stijging van 6 % betekent tegenover 1981, maar dat aandeel blijft lager dan de 
gewestelijke en gemeentelijke gemiddelden. De vreemdelingen vertegenwoordigden de meerderheid 
(57 %) van de bevolking in de Noordwijk, maar hun aandeel was amper goed voor 15 % in Neder-
Over-Heembeek en 10 % in Haren. Als we de situatie in de statistische sectoren bekijken, stellen we 
grote verschillen vast. In 1991 bedroeg het percentage vreemdelingen afkomstig uit een Lidstaat van 
de EEG 32,1 % van alle vreemdelingen. In 1991 vormden de inwoners uit Turkije en Marokko veruit 
de twee grootste groepen onder de vreemdelingenbevolking van de gemeente. Bovendien groeiden die 
twee groepen nog aan tussen 1981 en 1991. Het percentage Italianen (die in 1981 de tweede grootste 
groep vormden) daalde daarentegen sterk in die periode.  

De Turken en Marokkanen vertegenwoordigen respectievelijk 4,9 % en 9,2 % van de totale bevolking 
(Belgen en vreemdelingen) van de stad. Die bevolkingsgroepen zijn hoofdzakelijk geconcentreerd in 
de Noordwijk, waar de Turken 15,4 % van de totale bevolking uitmaken en de Marokkanen 22,3 %. In 
Neder-Over-Heembeek en Haren zijn die percentages daarentegen te verwaarlozen. 

In 1991 was de gemiddelde omvang van de gezinnen 2,21 personen, of 0,08 % kleiner dan in 1981. In 
vergelijking met 1981 is het aantal eenpersoonsgezinnen in nagenoeg alle sectoren toegenomen. Voor 
het hele gebied bedroeg het aandeel van de gezinnen van drie of vier personen 24,8 %, wat meer is 
dan het gewestelijk en het gemeentelijk gemiddelde en een terugloop vertegenwoordigt ten opzichte 
van 1981. Dat aandeel was groter dan 25 % in Neder-Over-Heembeek en Haren. De grote gezinnen 
van vijf of meer personen vertegenwoordigden 7,9 % van alle privé-gezinnen, wat 1,8 % meer is dan 
het gewestelijk gemiddelde. 

De evolutie van de sociale structuren en de werkgelegenheid 

De actieve bevolking vertegenwoordigde in 1991 37,2 %, wat vergelijkbaar is met het gewestelijk 
gemiddelde, maar hoger dan het gemeentelijk gemiddelde. Dit cijfer vertegenwoordigt wel een daling 
van 4,2 % ten opzichte van 1981. Datzelfde percentage lag bijzonder laag in de Noordwijk (4,9 % 
lager dan het gemiddelde van het gebied).  Het is eveneens in dat deel van Brussel-Noord dat de 
grootste daling werd geregistreerd in vergelijking met 1981.  

De tewerkgestelde actieve bevolking vertegenwoordigde 84,2 % van de actieve bevolking in 1991, 
een aandeel dat vergelijkbaar is met het gewestelijk gemiddelde en hoger ligt dan het gemeentelijk 
gemiddelde.  Dat aandeel ligt 7,1 % lager dan in 1981. Het lag lager in de Noordwijk, 73,4 %, maar 
bedroeg in Haren meer dan 90 %. In alle sectoren was het aandeel van de tewerkgestelde actieve 
bevolking (ten opzichte van de hele actieve bevolking) erop achteruit gegaan in vergelijking met 
1981.  

De zelfstandigen vertegenwoordigden 5,3 % van de tewerkgestelde actieve bevolking, wat minder is 
dan het gewestelijk en het gemeentelijk gemiddelde. Het aandeel werkgevers bedroeg 2,7 %. Het 
percentage vrije-beroepers en kaderleden lag in 1991 6 % lager dan het gewestelijk gemiddelde. In de 
Noordwijk lag het onder de 10 %. De andere tewerkgestelden in de privé-sector of de openbare sector 
vormden een groter aandeel van de tewerkgestelde actieve bevolking dan het gemiddelde voor het 
hele Gewest en de hele Gemeente. Dat aandeel was het geringst in Neder-Over-Heembeek (maar nog 
steeds hoger dan de gewestelijke en gemeentelijke gemiddelden) en bedroeg meer dan 75 % in de 
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Noordwijk. Ten slotte was de sociaal-economische klasse ongekend voor 4,8 % van alle 
tewerkgestelde actieven. 

In 1991 vertegenwoordigde de inactieve bevolking 53,8 % van de totale bevolking van Brussel-Noord. 
Dat aandeel was vergelijkbaar met het gewestelijk gemiddelde en was gezakt ten opzichte van 1981. 
Het aandeel inactieven was het grootst in de Noordwijk. Bijna de helft van de inactieven waren 
jongeren van minder dan 18 jaar1 (het aandeel was 7,1 % groter dan het gewestelijk gemiddelde). Die 
jongeren waren bijzonder sterk vertegenwoordigd in de Noordwijk. 

Het percentage personen dat was gestopt met werken bedroeg 25 %, wat minder is dan het gewestelijk 
gemiddelde en een daling vertegenwoordigt tegenover 1981. De (thuisblijvende) personen die instaan 
voor het huishouden vertegenwoordigden 20,8 % van alle inactieven (wat iets minder is dan het 
gewestelijk gemiddelde en een lichte stijging inhoudt tegenover 1981). 

De inkomsten 

Het gemiddelde inkomen per aangifte lag iets hoger dan de gewestelijke en gemeentelijke 
gemiddelden. Het lag bijzonder laag in de Noordwijk, maar overschreed 900 000 BF in Neder-Over-
Heembeek en in Haren. Het gemiddelde inkomen haalt in geen enkele sector van de Noordwijk het 
niveau van 800 000 BF.  

Huisvesting 

Belangrijke opmerking : hier dient te worden onderstreept dat er bij de volkstelling van 1991 
welgeteld 1 737 tellingsformulieren niet werden ingevuld, wat 15 % vertegenwoordigt van alle 
gezinnen van de gemeente. Volgens het N.I.S. zouden die niet-ingevulde formulieren kunnen 
overeenstemmen met evenveel in gebruik zijnde woningen. De statistische gegevens die hieronder 
volgen, moeten dus met de nodige voorzichtigheid worden geïnterpreteerd.  

Evolutie van het aantal woningen 
Bronnen : N.I.S., Algemene volkstellingen en berekeningen van het CRU 
 

 1981 1991 evolutie 

 privé-won. 

in gebruik 

privé-won. 

in gebruik 

niet-ingevulde 
formulieren 

1981-1991

Gewest 453 674 394 468 65 505 14.2 -13.1

Brussel 66 706 51 200 15 848 23.6 -23.2

Brussel-Noord 9 893 9 796 1 737 17.7 -1.0

Noordwijk 3 011 2 793 691 19.8 -7.2

Neder-Over-Heembeek 5 582 5 742 909 13.7 2.9

Haren 1 300 1 261 137 9.8 -3.0
 

In 1991 bedroeg het aantal in gebruik zijnde privé-woningen voor het hele gebied 9 796 eenheden 
tegenover 9 893 in 1981. Dat cijfer vertegenwoordigde 19 % van alle in gebruik zijnde privé-
woningen van Brussel. Rekening houdend met de bovenstaande opmerking zou het aantal in gebruik 
zijnde privé-woningen evenwel 11 533 eenheden kunnen bedragen, wat zou overeenstemmen met een 
aangroei van het park met ruim 16 % in vergelijking met 1981.  

                                                      
1 Dat aandeel -18-jarigen kan niet vergeleken worden met het cijfer dat in 1989 werd geregistreerd, omdat in die periode de 
schoolplicht tot 14 jaar gold.  
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In 1991 maakten de woningen die werden bewoond door hun eigenaar 40 % uit van alle in gebruik 
zijnde privé-woningen. Dat is meer (+ 1,9 %) dan het gewestelijk gemiddelde een beduidend meer dan 
het gemiddelde van Brussel. Het vertegenwoordigt een toename van 10,8 % in vergelijking met 1981. 
In Haren overschreed het aandeel eigenaars de 60 %, terwijl het in de Noordwijk nog geen 25 % 
bedroeg. Die algemene toename van de eigendom is in bijna alle sectoren waar te nemen. Van de 
woningen die door hun eigenaar werden bewoond, waren 57,2 % eengezinswoningen (dat is 14,6 % 
meer dan het gewestelijk gemiddelde). Dat percentage lag onder de 20 % in de Noordwijk en bedroeg 
meer dan 90 % in Haren. We moeten hierbij tevens aanstippen dat 73,8 % van alle 
eengezinswoningen werd bewoond door de eigenaar, terwijl dat slechts gold voor 25 % van de 
appartementen. In 3,2 % van de gevallen (alle soorten woningen bij elkaar genomen) was het 
bewoningsstatuut ongekend.  

Binnen het gebied kunnen we vaststellen dat : 
�� in de Noordwijk : de woningen in gebouwen van 10 of meer woningen bijna de helft van het 

woningenpark vertegenwoordigden, en de appartementen in gebouwen met 3 tot 4 woningen meer 
dan een vijfde van het park; alle andere woningtypes vertegenwoordigden minder dan 10% elk; 

�� in Neder-Over-Heembeek : de woningen ofwel van het eengezinstype zijn (32,8 %), ofwel 
appartementen in gebouwen van 10 of meer woningen (24,1 %); 

�� in Haren : drie vierden van de woningen eengezinswoningen zijn. 
In de verdeling van de verschillende woningtypes binnen de statistische sectoren werden belangrijke 
verschillen waargenomen.  

Volgens de volkstelling van 1991 werden tussen 1981 en 1991 1 451 woningen verbouwd die werden 
bewoond door privé-gezinnen, wat 4,6 % van alle woningen van de gemeente vertegenwoordigt. Dat 
percentage is groter dan dat van het Gewest (5,3 %). Haren vertegenwoordigde het hoogste percentage 
(8,1 %) en Neder-Over-Heembeek het laagste (3,8 %). Wat de renovatiepremies betreft : daarvan 
werden er 84 toegekend in 1992, 65 in 1993, 63 in 1994 en 1 in 1995. 

Het dient ook gezegd dat het Gewestelijk Ontwikkelingsplan (GewOP) voorziet in een wijkcontract 
voor de Harmoniewijk en dat dit werd goedgekeurd in januari 19982. De Gewestelijke 
Ontwikkelingsmaatschappij van Brussel (GOMB) is momenteel bezig met de realisatie van de 
operatie Frontispice-Harmonie (bouw van 30 woningen). Eind 1994 telde Haren 65 sociale woningen 
en Neder-Over-Heembeek 1 0133.  

1.1.2.3 UITWERKING VAN EEN TYPOLOGIE VAN DE WIJKEN 
Deze typologie heeft tot doel in de eerste plaats de grote tendensen van de bevolking (residentiële 
samenstelling) van de gemeente te bepalen, evenals de ruimtelijke verdeling daarvan. Die tendensen 
worden vervolgens getoetst aan andere gegevens (van kwantitatieve of kwalitatieve aard) om te 
trachten een beeld te krijgen van de eventuele verscheidenheid van de situaties alsook van de 
dynamische bewegingen die zich voltrekken in de verschillende wijken van de gemeente. Zo leiden de 
gegevens in de globale synthese hierboven tot de bevestiging van een aantal waarnemingen die al in 
ruime mate elders op de voorgrgond traden (zoals bijvoorbeeld het positieve verband tussen de hoge 
inkomens en de eigendomsstructuur, tussen een bevolking van immigranten en grote gezinnen, tussen 
een bevolking van immigranten en/of bejaarden en lage inkomens enz.), terwijl een aandachtigere 
analytische lezing ons bijvoorbeeld leert dat die vaststellingen in sommige sectoren niet opgaan of 
niet in dezelfde mate de algemene regel vormen. Die "uitzonderlijke" situaties kunnen stof tot 
nadenken geven omdat ze zeer vaak wijzen op aan de gang zijnde veranderingen, op dynamische 

                                                      
2 Onder de naam Harmonie - Antwerpsesteenweg, "Le Soir" van 17 en 18 januari 1998. 
3 Aangezien we niet konden beschikken over andere uitgesplitste gegevens voor Noord-Brussel, kan dit punt in deze fase van 
de studie niet verder uitgewerkt worden. 
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trends die zich aan het aftekenen zijn en dus op aan de gang zijnde bewegingen in de vraag (of in het 
aanbod). 

Om deze typologie uit te werken, hebben we geopteerd voor een pragmatische aanpak die de 
gemeentelijke verantwoordelijken kan helpen om desgewenst bepaalde evoluties van het studieterrein 
af te remmen, te beperken of juist te bevorderen. Bovendien hebben we, met het oog op de coherentie 
met het GewOP, getracht de statistische sectoren van Brussel-Noord te karakteriseren op grond van de 
voornaamste sociaal-economische elementen van de gezinnen die er wonen. Met datzelfde doel voor 
ogen, alsook om de voornaamste localisatie van de verschillende Brusselse gezinstypes te bepalen, 
werd een sociaal-economische index uitgewerkt voor de klassering van de statistische sectoren.  
Daarvoor werd uitgegaan van criteria die worden gebruikt in het GewOP. 

Sectoren met gelijke scores worden aldus beschouwd als homogene gebieden (bijvoorbeeld homogene 
gebieden op het vlak van de sociaal-economische kenmerken van de inwoners of van de kenmreken 
van de woningen). Er wordt dus gewerkt met associaties van variabelen, wat niet noodzakelijk 
impliceert dat er een verband kan worden gelegd tussen de individuele kenmerken van de inwoners.  

Keuzecriteria voor de typologie van de wijken 

Er werden zes sociaal-economische gezinsprofielen bepaald op basis van criteria die vergelijkbaar 
zijn met die van het GewOP. Uitgaand van hun zwakke of sterke aanwezigheid in de statistische 
sectoren (aanwezigheid berekend in percentage boven het gemeentelijk gemiddelde), kunnen we een 
typologie uitwerken van de verschillende wijken van de gemeente, gebaseerd op de sociaal-
economische profieltypes die er domineren. Ter herinnering zetten we nog eens de zes gezinstypes op 
een rijtje : 

1) Eenpersoonsgezin met hoog SEP 4 

2) Gezin met hoog SEP 

3) Eenpersoonsgezin met middelhoog SEP 

4) Gezin met middelhoog SEP 

5) Eenpersoonsgezin met laag SEP 

6) Gezin met laag SEP 

Deze 6 gezinstypes dienden als criteria om de verschillende wijken Brussel-Noord te typeren. We 
hebben daarbij de volgende types gedefinieerd : 

1) wijken met een overwicht van personen met een hoog sociaal-economisch profiel en van 
eenpersoonsgezinnen, wanneer tegelijkertijd : 
�� het percentage van minstens één van de volgende sociaal-economische groepen hoger ligt dan het 

gemeentelijk gemiddelde : werkgevers, vrije-beroepers en kaderleden; 
�� het percentage eenpersoonsgezinnen hoger ligt dan het gemeentelijk gemiddelde. 
2) wijken met een overwicht van personen met een hoog sociaal-economisch profiel en van 
gezinnen, wanneer tegelijkertijd : 
�� het percentage van minstens één van de volgende sociaal-economische groepen hoger ligt dan het 

gemeentelijk gemiddelde : werkgevers, vrije-beroepers en kaderleden; 
�� het percentage gezinnen van meer dan één persoon hoger ligt dan het gemeentelijk gemiddelde. 
3) wijken met een overwicht van personen met een middelhoog sociaal-economisch profiel en van 
eenpersoonsgezinnen, wanneer tegelijkertijd : 

                                                      
4 SEP = sociaal-economisch profiel. 
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�� het percentage van minstens één van de volgende sociaal-economische groepen hoger ligt dan het 
gemeentelijk gemiddelde : andere tewerkgestelden van de openbare of privé-sector (bedienden en 
arbeiders) en zelfstandigen;  

�� het percentage eenpersoonsgezinnen hoger ligt dan het gemeentelijk gemiddelde. 
4) wijken met een overwicht van personen met een middelhoog sociaal-economisch profiel en van 
gezinnen, wanneer tegelijkertijd : 
�� het percentage van minstens één van de volgende sociaal-economische groepen hoger ligt dan het 

gemeentelijk gemiddelde : andere tewerkgestelden van de openbare of privé-sector (bedienden en 
arbeiders) en zelfstandigen, gepensioneerden en werklozen; 

�� het percentage gezinnen van meer dan één persoon hoger ligt dan het gemeentelijk gemiddelde; 
�� het gemiddeld inkomen per aangifte hoger ligt dan 720 000 frank (wat overeenstemt met een bruto 

maandinkomen van 60 000 frank). 
5) wijken met een overwicht van personen met een laag sociaal-economisch profiel en van 
eenpersoonsgezinnen, wanneer tegelijkertijd : 
�� het percentage van minstens één van de volgende sociaal-economische groepen hoger ligt dan het 

gemeentelijk gemiddelde : zelfstandigen, gepensioneerden en werklozen; 
�� het percentage eenpersoonsgezinnen hoger ligt dan het gemeentelijk gemiddelde; 
�� het gemiddelde inkomen per aangifte lager ligt dan 720 000 frank; 
6) wijken met een overwicht van personen met een laag sociaal-economisch profiel en van 
gezinnen, wanneer tegelijkertijd : 
�� het percentage van minstens één van de volgende sociaal-economische groepen hoger ligt dan het 

gemeentelijk gemiddelde : andere tewerkgestelden van de openbare of privé-sector, 
gepensioneerden en werklozen; 

�� het percentage gezinnen van meer dan één persoon hoger ligt dan het gemeentelijk gemiddelde; 
�� het gemiddelde inkomen per aangifte lager ligt dan 720 000 frank; 
We kunnen dus de residentiële bevolking van het gemeentelijk grondgebied gaan typeren aan de hand 
van deze zes criteria en hun combinaties (een statistische sector kan slechts één dominant type 
bevatten, een andere sector kan er verscheidene bevatten). Er werd tevens een jongerenindex 
uitgewerkt, door het aantal personen jonger dan 20 jaar te delen door het aantal 65-plussers.  Hoe 
hoger de aldus verkregen index boven de 1 ligt, hoe jonger dus de bevolking. Deze index werd 
berekend voor elke statistische sector.  

Typologie van de sectoren volgens hun dominerend(e) sociaal-economisch(e) profiel(en) 

De typering van de sectoren van Brussel-Noord op grond van de zes dominerende sociaal-
economische gezinstypes geeft de volgende groeperingen als resultaat : 
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Sectoren in 
kwestie : 

Type 1 

Hoog - eenpers. 

Type 2 

Hoog - gezin 

Type 3 

Middelm. - 
gezin 

Type 4 

Middelm. - 
eenpers. 

Type 5 

Laag - gezin 

Type 6 

Laag - eenpers. 

2 sectoren 0 0 0 1 0 0 

5 sectoren* 0 0 0 0 1 0 

2 sectoren 1 0 0 0 0 0 

1 sector  0 0 1 0 0 0 

3 sectoren 1 0 0 1 0 0 

4 sectoren 0 0 0 1 0 1 

9 sectoren 0 1 1 0 0 0 

1 sector 1 0 0 1 0 1 

* waaronder de sector “Vormingsstation” 

De overzichtstabel van de verschillende combinaties die terug te vinden zijn op het grondgebied van 
Brussel-Noord toont aan dat er 8 soorten situaties kunnen worden onderscheiden (8 sectorgroepen). 
Van die 8 groepen worden er 4 gekenmerkt door één enkel dominant sociaal-economisch profiel; 3 
worden gekenmerkt door de combinatie van twee dominante profieltypes en 1 door een combinatie 
van drie dominante profieltypes. We bekijken elk van die acht groepen in detail : 

a) de 4 groepen met sectoren waarin één enkele categorie van het GewOP domineert : 

1° personen met middelhoog sociaal-economisch profiel en eenpersoonsgezinnen : in de 
Noordwijk (2 sectoren); 

2° personen met laag economisch profiel en gezinnen: 
�� in de Noordwijk (2 sectoren); 
�� in Neder-Over-Heembeek (1 sector); 
�� in Haren (1 sector); 

3° personen met hoog sociaal-economisch profiel en eenpersoonsgezinnen : in Neder-Over-
Heembeek (2 sectoren); 

4°  personen met middelhoog sociaal-economisch profiel en gezinnen : in Haren (1 sector); 

b) de 3 groepen met meer gemengde wijken waarin 2 categorieën van het GewOP domineren: 

5° personen met hoog of middelhoog sociaal-economisch profiel en eenpersoonsgezinnen : 
�� in de Noordwijk (1 sector); 
�� in Neder-Over-Heembeek (1 sector); 
�� in Haren (1 sector); 

6° personen met middelhoog of laag sociaal-economisch profiel en eenpersoonsgezinnen : 
�� in de Noordwijk (3 sectoren); 
�� in Neder-Over-Heembeek (1 sector); 

7° personen met hoog of middelhoog sociaal-economisch profiel en gezinnen : 
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�� in Neder-Over-Heembeek (7 sectoren); 
�� in Haren (2 sectoren); 

c) één wijk waarin 3 categorieën van het GewOP domineren : 

8° personen met hoog, middelhoog of laag sociaal-economisch profiel en 
eenpersoonsgezinnen : in Neder-Over-Heembeek (1 sector). 

Algemeen beschouwd stellen we dus bij een eerste analyse vast dat het grondgebied Brussel-Noord 
wordt gekenmerkt door een tamelijk verscheiden bevolking, wat niet uitsluit dat er groeperingen van 
eenzelfde type sectoren zijn per gebied. De diversifiëring lijkt algemeen genomen evenwel sterker tot 
uiting te komen op het vlak van de sociaal-economische profielen dan op het vlak van de 
gezinssituaties, waarbij de "eenpersoonsgezinnen" vaker vertegenwoordigd zijn dan de 
"gezinsprofielen". We stellen eveneens vast dat sommige combinaties frequenter voorkomen dan 
andere. Zo worden 9 wijken gekenmerkt door een dominante combinatie "hoog-gezinnen en 
middelhoog-gezinnen" (groep 7°), 4 wijken door een dominantie van de combinatie "laag-gezinnen" 
(groep 2°) enz.  

Er zijn ook enkele "atypische" combinaties in zover dat ze wijzen op meer uitzonderlijke situaties 
inzake de coëxistentie van zeer verschillende sociale groepen : groep 8° (combinatie "hoog-
eenpersoonsgezinnen", "middelhoog-eenpersoonsgezinnen" en "laag-eenpersoonsgezinnen") is zo'n 
voorbeeld. Deze wijk verdient wellicht bijzondere aandacht bij latere analyses.  

De differentiaties tussen en binnen de wijkgroepen 

De 8 wijkgroepen onderscheiden zich door een aantal kenmerken. De volgende kenmerken werden in 
aanmerking genomen : 

�� gemiddeld inkomen 
�� percentage vreemdelingen 
�� jongerenindex 
�� percentage eigenaars 
�� percentage eengezinswoningen 
�� percentage tussen 1981 en 1991 verbouwde woningen. 

1. De wijken met dominantie van hoog sociaal-economisch profiel en eenpersoonsgezinnen 
�� ze zijn gelegen in Neder-Over-Heembeek; 
�� het gemiddeld inkomen per aangifte ligt hoger dan 900 000 frank in de sector Oorlogskruisenlaan; 
�� het percentage vreemdelingen ligt lager dan 10 % (voornamelijk uit de EG); 
�� de bevolking is relatief jong (jongerenindex van meer dan 1, maar lager dan 2; 
�� het percentage woningen bewoond door de eigenaar ligt hoger dan 50 %; 
�� het percentage eengezinswoningen ligt hoger dan het gemiddelde van Brussel-Noord; 
�� het percentage tussen 1981 en 1991 verbouwde woningen ligt steeds onder het gemiddelde van 
Brussel-Noord. 
2. De wijken met dominantie van middelhoog sociaal-economisch profiel en gezinnen 
�� slechts één sector, het dorpscentrum van Haren, heeft enkel deze categorie als dominant kenmerk; 
�� het gemiddeld inkomen per aangifte ligt er hoger dan 900 000 frank; 
�� het percentage vreemdelingen is er gering (6,6 %); 
�� de bevolking is relatief jong (jongerenindex van 1,4); 
�� het percentage eigenaars is er zeer groot (67 % van de woningen); 
�� meer dan drie vierden van de woningen zijn eengezinswoningen; 
�� het percentage tussen 1981 en 1991 verbouwde woningen ligt hoger dan het gemiddelde van 
Brussel-Noord en zelfs dan dat van de gemeente. 
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3. De wijken met dominantie van middelhoog sociaal-economisch profiel en 
eenpersoonsgezinnen 
�� twee sectoren van de Noordwijk beantwoorden aan dit profiel (nabij de Vijfhoek en langs de grens 

met Schaarbeek, tot aan de Helihavenlaan); 
�� het gemiddelde inkomen ligt er lager dan 800 000 frank; 
�� het percentage vreemdelingen ligt er hoger dan het gemiddelde van Brussel-Noord; 
�� de bevolking is er relatief jong; 
�� het percentage ligt er lager dan 10 % in één sector (Antwerpsesteenweg), maar hoger dan 40% in 
de andere; 
�� het percentage eengezinswoningen is er gering, en de meeste woningen in die sectoren zijn 
ondergebracht in grote gebouwen;  
�� het percentage tussen 1981 en 1991 verbouwde woningen ligt er lager dan het gemiddelde van 
Brussel-Noord. 
4. Wijken met dominantie van laag sociaal-economisch profiel en gezinnen 
�� twee van deze sectoren bevinden zich in de Noordwijk, één in Neder-Over-Heembeek (sociale 

woningen Mariëndal) en één in Haren (in het industriegebied, dicht bij de grens met Machelen);  
�� het gemiddeld inkomen per aangifte ligt er tussen 602.000 en 712.000 frank; 
�� het percentage vreemdelingen is zeer groot in de sectoren van de Noordwijk (het gaat voornamelijk 
om Turken en Marokkanen), maar ligt lager dan het gemiddelde in de sectoren in Neder-Over-
Heembeek en Haren; 
�� de bevolking is jong (de jongerenindex ligt nergens lager dan 1,7 en stijgt zelfs tot 6,9 in één 
sector); 
�� het percentage eigenaars ligt hoger dan 60 % in Dobbelenberg en lager dan 30 % in de andere 
sectoren; 
�� het percentage eengezinswoningen ligt lager dan 15 % in de sectoren van de Noordwijk, maar 
stijgt tot bijna 80 % in Mariëndal en zelfs tot meer dan 90 % in Dobbelenberg. 
�� Mariëndal buiten beschouwing gelaten (sterke aanwezigheid van sociale woningen) ligt het 
percentage tussen 1981 en 1991 verbouwde woningen steeds hoger dan het gemiddelde van Brussel-
Noord. 
5. Wijken met dominantie van hoog of middelhoog sociaal-economisch profiel en 
eenpersoongezinnen 
�� deze bevinden zich in de Noordwijk (in het industriegebied, tussen het Kanaal en de grens met 

Schaarbeek), in Neder-Over-Heembeek (in het zuiden, langs het Kanaal) en in Haren (in het 
zuiden); 

�� de gemiddelde inkomens liggen er hoger dan 950 000 frank; 
�� het percentage vreemdelingen ligt er overal lager dan het gemiddelde van Brussel-Noord; 
�� de bevolking is er tamelijk jong (index tussen 1,5 en 2); 
�� het percentage eigenaars-bewoners varieert sterk (van 5,3 % Werkhuizenkaai-Monnoyer tot 49,3 % 
in Haren-Zuid, wat het laagste percentage is voor Haren); 
�� het percentage eengezinswoningen is groot, behalve in Marly-Zuid (45 % van de woningen van die 
sector bevindt zich in grote gebouwen); 
�� het percentage tussen 1981 en 1991 verbouwde woningen bedraagt 8 % in Haren-Zuid, maar is erg 
gering of zelfs onbestaande in de andere sectoren; 
6. Wijken met dominantie van een hoog of middelhoog sociaal-economisch profiel en gezinnen 
�� zij vormen het grootste deel van het grondgebied van Neder-Over-Heembeek (centrum, langs 

Laken en Vilvoorde) en een smalle strook in Haren (van Evere tot Machelen) tussen de dorpskern 
en het zuidelijke gedeelte;  

�� de inkomens liggen er hoger dan 900 000 frank; 
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�� er zijn weinig vreemdelingen (overal minder dan 20 %) en die zijn voor het grootste gedeelte van 
Italiaanse of Spaanse nationaliteit; 
�� de bevolking is tamelijk jong; 
�� het percentage eigenaars-bewoners bedraagt overal minstens 50 %, behalve in één sector; 
�� het percentage eengezinswoningen ligt in het algemeen hoog; 
�� het percentage tussen 1981 en 1991 verbouwde woningen ligt overal hoger dan het gemiddelde van 
Brussel-Noord, behalve in drie sectoren. 
7. Wijken met dominantie van een middelhoog of laag sociaal-economisch profiel en 
eenpersoonsgezinnen 
�� deze bevinden zich hoofdzakelijk in de Noordwijk (tussen het Kanaal en Laken), met uitzondering 

van één sector die in het Westen van Neder-Over-Heembeek is gelegen; 
�� de gemiddelde inkomens liggen er onder de 600 000 frank; 
�� het percentage vreemdelingen ligt er hoger dan 30 %; 
�� de bevolking is jong (jongerenindex tussen 1,5 en 6,8); 
�� het percentage eigenaars-bewoners ligt er laag (steeds onder de 30 %); 
�� het percentage eengezinswoningen ligt er overal onder de 30 %; 
�� het percentage tussen 1981 en 1991 verbouwde woningen ligt er zeer laag, behalve op de site 

Thurn & Taxis; 
8. Wijken met dominantie van een laag, middelhoog of hoog sociaal-economisch profiel en 
eenpersoonsgezinnen 
�� één enkele sector, in Neder-Over-Heembeek (in het noorden, langs het kanaal), beantwoordt aan 

dit profiel; 
�� deze sector telt slechts 44 personen; 
�� gegevens over de inkomens zijn niet beschikbaar; 
�� 34 % van deze bevolkingsgroep bestaat uit vreemdelingen; 
�� er zijn veel jongeren; 
�� 27 % van de woningen wordt bewoond door de eigenaar; 
�� de sector bevat ruim 70 % eengezinswoningen; 
�� het percentage tussen 1981 en 1991 verbouwde woningen is er groot (9,1 %). 
Algemeen commentaar 

Brussel-Noord kan worden onderverdeeld in twee grote, tamelijk homogene gebieden : een gebied dat 
zich uitstrekt van de Vijfhoek tot de Masuistraat en waarin de middelhoge en lage sociaal-
economische profielen domineren, en een gebied dat Neder-Over-Heembeek, Haren en het noorden 
van de Noordwijk omvat en waarin globaal genomen de middelhoge en hoge profielen domineren. 
Binnen die gebieden kunnen zich “uitzonderlijke” situaties voordoen. Sommige sectoren vertonen 
immers een ietwat “uitzonderlijk” profiel in het licht van het ruimtelijke gebied waarin ze zich 
bevinden. Ze zijn in zekere zin atypisch voor hun onmiddellijke omgeving. Voorbeelden zijn 
Mariëndal, de Kersenhoek en Dobbelenberg. 

Een aantal sectortypes vertoont combinaties van factoren die ruimschoots bevestigd werden door de 
analyses van de bevolkingstendensen. Andere types weerspiegelen daarentegen ongebruikelijkere 
situaties. Deze vaststelling illustreert de complexiteit van de sociale realiteit in de wijken en pleit voor 
genuanceerdere analyses en minder rechtlijnige redeneringen. Ze geeft wellicht ook aan dat er in 
sommige wijken meer veranderingen worden doorgevoerd dan in andere. 

De bevolking is gemiddeld jonger dan in de rest van het Gewest. Het percentage vreemdelingen ligt 
lager dan het gewestelijk gemiddelde en is enkel hoog in de Noordwijk. Het percentage 
eenpersoonsgezinnen ligt eveneens lager dan het gewestelijk gemiddelde (vooral in Haren en Neder-
Over-Heembeek), maar is wel gestegen sinds 1981. De inkomens liggen laag in de Noordwijk, maar 
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zijn aan de hoge kant in Neder-Over-Heembeek en Haren. Idem voor het percentage eigenaars, dat 
laag is in de Noordwijk, maar hoog is in de rest van het gebied, en in het bijzonder in Haren. 

Eerste evaluatie van de troeven en zwakke punten van het bestudeerde gebied 

De onderstaande tabel geeft voor het bestudeerde gebied een aantal kenmerken die beschouwd kunnen 
worden als sterke punten (troeven) of als minpunten (handicaps) op het stuk van de woonfunctie. De 
gebruikte symbolen zijn de volgende :  
�� ++ : kenmerk dat een zeer belangrijke troef vormt; 
�� + : kenmerk dat een troef vormt; 
�� - - : kenmerk dat een zeer belangrijke handicap vormt; 
�� - : kenmerk dat een handicap vormt. 
 

 Noordwijk N-O-Heembeek Haren 

 troeven minpunten troeven minpunten troeven minpunten 

heterogeniteit van de bevolkingstypes  -     

recente evolutie van het aantal inwoners       

natuurlijk saldo       

migratiesaldo       

huurprijzen       

verkoopprijzen van het vastgoed       

culturele homogeniteit van de bevolking  - ++  ++  

staat van de bebouwing ++ - ++  +  

kwaliteit van het milieu  - - ++  + - - 

extern imago  - - +  +  

functionele gemengdheid + -  - ++  

hoofdzakelijk woonwijken (geringe of onbestaande 
gemengdheid) 

  ++ -  - 

veel en verscheiden handelszaken  - -  -  - - 

aanwezigheid of nabijheid van culturele 
activiteitencentra 

++   - -  - - 

nabijheid van het stadscentrum ++   - -  - - 

aanwezigheid van architecturaal erfgoed  - -  - -  - - 

aanwezigheid van prestigewoningen  - - + - +  

economisch niveau van de bevolking  - - ++  ++ - 
 

Het dient gezegd dat één kenmerk in bepaalde sectoren van het bestudeerde gebied een troef kan 
vormen terwijl het in andere sectoren een handicap vormt, rekening houdend met de specifieke 
kenmerken van elke sector (gezinstypes, morfologie van de woonfunctie enz.). Dat verklaart waarom 
sommige items zowel positieve als negatieve symbolen toegekend kregen. 

Tevens dient enerzijds te worden aangestipt dat dit soort tabellen de realiteit sterk vereenvoudigt 
omdat ze de sociologische complexiteit binnen het bestudeerde gebied voor een stuk maskeren, en 
anderzijds dat de visie van een kenmerk als troef of handicap bijzonder subjectief kan zijn en dus kan 
variëren van de ene bevolkingsgroep tegenover de andere. Derhalve dient deze tabel te worden gezien 
als een werkinstrument dat in de toekomst verder kan worden verfijnd, aangepast of aangevuld.  
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1.1.2.4 DE ECONOMIE EN DE WERKGELEGENHEID 

Het globaal economisch profiel van de stad Brussel 

Het algemeen RIZIV-profiel van de werkgelegenheid wordt uitgewerkt in het document 
"Algemeenheden : Rapport", evenals het algemeen economisch profiel, gezien vanuit het oogpunt van 
de economische categorieën van het GewOP. 

De kantoren 

Dit heeft voornamelijk betrekking op de Noordwijk, die Brussel-Noord, Schaarbeek en Sint-Joost 
bestrijkt, en op de randgebieden van de Vijfhoek. We onderscheiden er :   
�� grootstedelijke administratieve perimeters; 
�� de perimeter van gewestelijk belang (PGB) 7 van het GewOP over Brussel-Noord, waarvoor elders 

wordt toegelicht dat de kantooroppervlakte mag toenemen met 150 000 m² ten opzichte van de 
feitelijke situatie die werd vastgesteld op 30 juni 1993; 

�� de PGB 6 van het GewOP over Schaarbeek, waarvoor wordt gepreciseerd dat de 
kantooroppervlakte met 100 000 m² mag toenemen ten opzichte van de feitelijke situatie die werd 
vastgesteld op 30 juni 1993. Er wordt momenteel gewerkt aan een basisdossier van BBP’s die een 
grotere perimeter bestrijken. 

De kantoren die deel uitmaken van bedrijven, die a priori minder omvangrijk en minder cruciaal zijn, 
dienen te worden bestudeerd : 
�� in het licht van het luik omtrent de industriële activiteiten; 
�� op grond van de concentratie van banen die ze vertegenwoordigen inzake verkeer, bijvoorbeeld. 
De toeristische industrie 

In Brussel-Noord wordt het hotelwezen slechts vertegenwoordigd door één etablissement : Hotel 
President WTC, 4 sterren, 302 kamers. 

Rest nog de vraag in welke mate in de onmiddellijke omgeving wordt ingespeeld op de potentiële 
behoeften, verbonden aan de specifieke activiteiten van Brussel-Noord :  
�� de activiteiten verbonden aan de werking van de administratieve pool van de Noordwijk kunnen, 

naast het President WTC ook terugvallen op de hotelpool die zich ontwikkeld heeft rond het 
Rogierplein (+/- 1 500 kamers in Sint-Joost) en in de Vijfhoek; 

�� de nieuwe spitstechnologische activiteitenas die zich aan het ontwikkelen is in de richting van de 
luchthaven, kan bogen op de nabijheid van het hotel Mercure Brussels Airport in Evere (4 sterren, 
120 kamers). We mogen daarbij ook niet de vier hotels vergeten in Diegem, nabij de toegang tot de 
luchthaven, die goed zijn voor een totaal van 691 kamers buiten het Gewest.  

De vastgoedinfrastructuren van de GOMB  

Op het vlak van de economische expansie omvat de actie van de GOMB verscheidene luiken (aanbod 
van vestigingsinfrastructuren, het Loket Bedrijven - Milieu, de deelname aan gewestelijke 
economische initiatieven, het promoten van de internationale samenwerking). 

De GOMB maakt al sedert ruim twintig jaar werk van een beleid om de bedrijven op te vangen die 
voldoen aan een aantal criteria inzake werkgelegenheid, toegevoegde waarde en activiteitstype. Dat 
beleid bestaat erin de bedrijven infrastructuren ter beschikking te stellen voor hun vestiging. Dat kan 
gebeuren in de vorm van gronden met industriële of wetenschappelijke bestemming of in de vorm van 
oude gerenoveerde industriegebouwen.  

De analyse van de inventaris van de lokalen die worden gebruikt als opslagplaats of werkplaats (zie 
ook punt 1.3.2.4) leert ons dat Brussel-Noord geen bijzondere aantrekkingspool vormt in dit verband, 
en dit zowel wat het aantal locaties (± 4 %) als wat de totale oppervlakte betreft (± 9 %). De 
gemiddelde oppervlakte van de aangeboden lokalen is evenwel  beduidend groter dan het gemiddelde, 
wat dus plaats biedt voor de grotere ondernemingen.  
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Uit de analyse van diezelfde inventaris op grond van de bestemmingen volgens het GewOP, blijkt : 
�� dat Brussel-Noord zich, wat het aantal leegstaande lokalen betreft, gunstig positioneert met een 

relatief evenwichtige spreiding ten opzichte van de bestemmingen die worden aanbevolen door het 
GewOP, vooral in Haren waar het aantal bestemmingen voor haven- en vervoersactiviteiten en 
voor industriële activiteiten hoger ligt dan het gewestelijk gemiddelde. Maar bijna een derde van 
de leegstaande lokalen bevindt zich in een woongebied. 

�� dat er, wat de aangeboden oppervlakten betreft, een overwicht is van sites die zich bevinden in 
haven- of industriegebied; 

�� dat, op het vlak van de gemiddelde leegstaande oppervlakten, het globale gemiddelde van Brussel-
Noord aanzienlijk groter is dan het gewestelijk gemiddelde, ook al ligt dat cijfer buiten de 
industriegebieden onder het gewestelijk gemiddelde. 

Het dient evenwel gezegd dat twee terreinen op het grondgebied van Neder-Over-Heembeek klaar zijn 
voor de inplanting van bedrijven (het industriepark Kemira en de site Van Oss). 

Ten slotte bevindt zich op het geanalyseerde grondgebied ook het Europees Centrum voor Fruit en 
Groenten, dat in 1977 in het leven werd geroepen op initiatief van de GOMB en de Stad Brussel.  

De monofunctionele perimeters met bedrijfsfunctie 

De studie Kanaal-Noord had die gebieden opgesplitst in sectoren die doorgaans geografisch 
afgebakend zijn door bestaande of geplande wegen. Wij nemen die manier van werken over voor heel 
Brussel-Noord, waarbij de toevoeging zich beperkt tot een deel van Haren in het noordoosten. We 
beperken ons tot de perimeters voor  stedelijke industrie (PSI) en de perimeters voor haven- en 
vervoersactiviteit (PHVA) van het verordenende luik van het GewOP (Brussel-Noord is het enige 
grondgebied van de stad met dat soort perimeters).  

De onderstaande algemene tabel kan worden opgesteld, waarbij de identificatie gebeurt aan de hand 
van de dichtstbij gelegen weg of van de dominerende gebruiker; de sectoren 1 tot en met 14 bevinden 
zich op de linkeroever, de andere op de rechteroever. 
 

N° Identificatie PSI PHVA Oppervlakte (m²) 

1 MERCATOR X  192 895

2 KEMIRA X  249 706

3 CARCOKE  X 132 460

4 SOLVAY X  267 071

5 Marly-Zuid X  86 796

6 SHELL X  86 480

7 Driegatenstraat - Gemenebeemdenstraat X  89 097

8 Gemenebeemdenstraat - Biebuyckstraat X  9 061

9 EUROVEILING  X 67 675

10 Voorhavenstraat linkeroever  X 117 347

11 Brunelstraat - Stapelhuisstraat  X 25 013

12 Thurn &Taxis   X 231 840

13 Beco linkeroever  X 18 604

14 Vergote linkeroever  X 53 820

15 Vergote rechteroever   X 42 009

16 Nijverheidskaai  X 339 635
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17 Verbrandingsoven  X 166 417

18 Voorhavenstraat rechteroever zuid   X 304 194

19 Voorhavenstraat rechteroever noord  X 140 365

20 Zuiveringsstation noord  X 86 802

21 Steenweg op Buda noord  X 28 174

22 Bruulstraat X  85 663

23 Dobbelenbergstraat X  99 400

24 Witloofstraat X  84 086

25 Witloofstraat - Haachtsesteenweg X  220 245

26 Noendelle - Haachtsesteenweg X  251 514

27 Maes west X  33 358

28 EUROCONTROL X  292 589

29 TOYOTA X  37 709

30 Evere - Brussel noord X  260 373

31 Evere - Brussel zuid X  183 135
 

De diagnose van het economische luik 

De Noordwijk 

De Noordwijk heeft een economisch profiel dat relatief nauw aanleunt bij dat van Brussel in het 
algemeen. Als specifieke sterke punten vermelden we het belangrijke verkeersknooppunt dat wordt 
gevormd door het Noordstation en de sterke aanwezigheid van ondernemingen, die zowel toe te 
schrijven is aan de internationale functie van Brussel als aan de openbare diensten en de diensten aan 
de bedrijven. Als “plaatselijke” zwakke punten stippen we de afwezigheid aan van voldoende 
representatieve handelskernen en een relatief gebrek aan fabrieken en artisanale industrieën (met 
uitzondering van de oevers van het Kanaal en de "Masui"-wijk). 

Neder-Over-Heembeek 

Neder-Over-Heembeek is wat beter gepositioneerd op het stuk van de productie-industrieën, maar 
kampt daarentegen met een ernstige handicap op het niveau van toerisme en cultuur zowel als op het 
vlak van de internationale functie. Als “verkeersknooppunt” profiteert Neder-Over-Heembeek 
tegelijkertijd van zijn ligging nabij de Brusselse Ring en van de aanwezigheid van het Kanaal, 
waarrond het gros van de “zware” economische activiteiten geconcentreerd is. De handelskernen 
lijden evenwel onder een gebrek aan verkeersmogelijkheden, vooral met het openbaar vervoer, 
richting centrum en richting periferie.  

Haren 

In het licht van de algemene economische diagnose van de stad Brussel onderscheidt dit gebied zich 
hoofdzakelijk door een duidelijk grotere aanwezigheid van de productie-industrie, terwijl de diensten 
(vooral aan particulieren), de handel en het toerisme er als bronnen van werkgelegenheid beduidend 
lager scoren dan het stedelijk en het gewestelijk gemiddelde. De internationale functie is er duidelijk 
aanwezig dankzij de vestiging van de NAVO en Eurocontrol op het grondgebied Haren. Toch lijkt dit 
weinig invloed te hebben op de verwante diensten. 

Ten slotte is en blijft Haren een belangrijk verkeersknooppunt door zijn verbinding met de Brusselse 
Ring en door de aanwezigheid van het vormingsstation, ook al profiteert het centrum van de gemeente 
daar slechts in geringe mate van.  
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Conclusies 

Brussel-Noord herbergt de essentie van de niet-tertiaire en/of zware tertiaire activiteiten van de stad. 
We kunnen dan ook globaal  genomen stellen dat Brussel-Noord een belangrijk economisch potentieel 
biedt voor het onthaal van zowel de openbare en private tertiaire functie (Noordstation) als de 
industriële activiteiten (Haren) en de haven- en vervoersactiviteiten (Kanaalzone). Bovendien zou de 
bestemmingswijziging van "Thurn & Taxis" borg kunnen staan voor de functionele gemengdheid 
waaraan de wijk zo’n grote behoefte heeft. 

Verder kan de toekomst van het  Militair Hospitaal van invloed zijn op de vitaliteit van de wijk en zal 
deze ook een belangrijke weerslag hebben op het plaatselijk verkeer in Neder-Over-Heembeek. 

Ten slotte zou de NAVO, die gevestigd is langs de snelweg Brussel-Zaventem, de gunstige gevolgen 
kunnen ondervinden van de toename van de werkgelegenheid die voortvloeit uit de groeiende 
internationale functie van Brussel. Hetzelfde geldt voor Eurocontrol, waarvan de activiteiten in 
stijgende lijn gaan (24 lidstaten en 1 in afwachting van toetreding in 1996). 

1.1.2.5 VOORZIENINGEN EN DIENSTEN 

1.1.2.6 HANDEL IN GOEDEREN EN DIENSTEN, CAFÉS EN RESTAURANTS 

Van de 44 handelskernen die werden geregistreerd in Brussel in het kader van de studie Performers, 
telt het noordelijke gedeelte van Brussel er slechts twee, zoals blijkt uit de onderstaande tabel, 
opgesteld op basis van de telling die werd uitgevoerd in de loop van 1992 en waarbij een synthese 
werd gemaakt van de voornaamste gemeentelijke polen op gewestelijk niveau. Haren heeft geen 
enkele handelspool.  Voor inkopen moeten de inwoners dus naar Evere of Schaarbeek, of nog naar 
Vilvoorde. 

Handelskernen en -voorzieningen 
 

Plaats Vitaliteits- Voorziening Openbaar 

 index  vervoer 

Vekemansstraat middelmatig nabijheid  gering 

 supermarkt  

De Wandstraat middelmatig nabijheid  gering 

 supermarkt  
 

De De Wandstraat bevindt zich net buiten de bestudeerde perimeter, op het grondgebied van Laken, 
en strekt zich uit tot in het Vlaamse Gewest, maar beide handelspolen werden in aanmerking 
genomen. Ze hebben allebei een middelmatige vitaliteitsindex en de bediening door het openbaar 
vervoer laat in beide polen te wensen over. Bovendien moeten deze twee polen het hebben van de 
nabijheid van supermarkten. 

De studie PERFORMERS-96 maakte geen vergelijking tussen de situaties 92 en 96 voor Brussel-
Noord. 

Gezondheids- en verzorgingsuitrustigen 

Het Militair Hospitaal 

De politieke en militaire evolutie in West-Europa heeft grondige veranderingen teweeggebracht in de 
behoeften inzake defensie. Dat leidde op zijn beurt tot het herzien van de rol van de daarmee verwante 
voorzieningen. We denken hierbij in het bijzonder aan de noodzaak om in Brussel het bestaand 
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Militair Hospitaal te behouden. Er werd het idee geopperd dat dit na de demilitarisering onderdak zou 
kunnen bieden aan het UZ Brugmann, maar daar werd algauw van afgezien. Recenter werd 
aangevoerd dat het in gebruik zou kunnen worden genomen door de NAVO, die in Haren met 
plaatsgebrek kampt. Maar de economische geloofwaardigheid van dergelijke projecten en de 
implicaties inzake toegankelijkheid moeten nog nader bestudeerd worden.  

Rusthuizen en verzorgingstehuizen 

Verdeling van de rusthuizen en verzorgingstehuizen  
uit "Maison de repos, normes et réalités, état des lieux avril - mai 1996", COCOF, Silvana Pavone 
 

 instellingen plaatsen 

bevoegdheid COCOF5 GOC6 totaal COCOF GOC totaal 

Brussel 10 21 31 601 1 885 2 486 

Totaal BHG 96 182 278 4 423 12 611 17 034 
 

Bijstand en sociale opvang 

De nuttige adressen in dit verband zijn : 

�� OCMW : Hoogstraat 298a 

�� Gemeentelijke dienst voor sociale aangelegenheden : Administratief Centrum van de Stad, 
Anspachlaan 6,  

�� Politie :  
�� centrale divisie : Kolenmarkt 30 
�� Heizel : Houba de Strooperlaan 141 
�� 9e divisie : Wimpelbergstraat 2 (Neder-Over-Heembeek) 
�� 10e divisie : Kortenbachstraat 10 (Haren) 
�� 11e divisie : Papenhoutlaan 67 (Laken) 

�� Vrederechter : 
�� kantons 1 tot 7 : Justitiepaleis 
�� kantons 8 en 9 : Fransmanstraat 89 in Laken. 

Godsdiensten 

Brussel-Noord heeft op zijn grondgebied : 

�� drie katholieke parochiekerken : 
�� St-Roch, Noordwijk; 
�� “Christus Koning en HH Pieter en Paulus”, Neder-Over-Heembeek; 
�� Sint-Elisabeth, Haren. 

�� twee protestantse kerken, Noordwijk. 

Kribben en kinderopvang 

Hier worden de etablissementen vermeld die zich bevinden in de perimeter Brussel-Noord en in de 
onmiddellijke nabijheid op het grondgebied van Laken. 

                                                      
5 Op 1 april 1996 
6 Op 21 maart 1996 voor de rusthuizen en op 12 oktober 1995 voor de verzorgingstehuizen. 
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1. kinderopvangcentrum 
2. crèches (0 tot 3 jaar) : 8 gemeentelijke, waarvan 4 Nederlandstalige en 4 Franstalige 
3. kindertehuizen  
4. kinderdagverblijven (1,5 tot 3 jaar) : 3 gemeentelijke - Franstalig 
5. privé-onthaalmoeders 
6. K&G-raadplegingen (prenataal, zuigelingen, kinderen (0 tot 6 jaar)) 
Opvangcapaciteit voor kinderen jonger dan 3 jaar in 1995 
bron : "Grandir à Brussel”, cahiers de l'Observatoire de l'enfant, nr. 3, zomer 1997 
 

 Franstalig Nederlandstalig algemeen

 gesubsidieerd  niet gesubsidieerd totaal gesubsidieerd niet gesubsidieerd totaal totaal 

Brussel 1 012 214 1 226 506 112 618 1 844

Totaal BHG 5 381 2 165 7 546 2 759 465 3224 10 770
 

Voor de Franstaligen is er het “Office de la naissance et de l'enfance (ONE)” dat subsidies verleent 
aan crèches, kinderdagverblijven, onthaalmoeders die onder rechtstreekse controle van het ONE 
werken en gemeentelijke kinderopvangtehuizen. Het ONE erkent maar verleent geen subsidies aan 
privé-onthaalmoeders en kindertehuizen. Aan Nederlandstalige zijde vervult “Kind & Gezin” dezelfde 
taken. 

Evaluatie van de behoeften aan Franstalige crèches in 1994 
bron : "Disponibilité, accessibilité et qualité d'accueil du jeune enfant à Brussel", Observatoire de l'enfant, COCOF, april 
1997 

 kinderen van 0 tot 3 
jaar in 1994 

kinderen met 
behoefte7 

beschikbare 
plaatsen8 

verschil 

Brussel 5 622 1 559 1 320 - 239

Totaal BHG 36 924 8 734 7 603 - 1 131
 

Voor ongeveer 15 % van de Franstalige kinderen van 0 tot 3 jaar kampt Brussel met een tekort van 
ruim 20 %. De behoeften zijn dus tamelijk groot. 

Onderwijs en opleiding 

We vermelden hier enkel de instellingen die zich bevinden in de perimeter Brussel-Noord en in de 
onmiddellijke nabijheid op het grondgebied van Laken. 

1. Kleuterscholen, lager, basisonderwijs : 26 instellingen, waarvan : 
�� 10 gemeentelijke Franstalige; 
�� 5 gemeentelijke Nederlandstalige; 
�� 5 vrije Franstalige; 
�� 6 vrije Nederlandstalige. 

2. Bijzonder onderwijs : 2 gemeentelijke Franstalige instellingen 

3. Algemeen middelbaar onderwijs : 6 instellingen, waarvan : 
�� 1 gemeentelijke Franstalige; 
�� 3 vrije Franstalige; 

                                                      
7 Evaluatie van de Franstalige kinderen van 6 maanden tot 2,5 jaar waarvoor geen toezicht voorhanden is (grootouders enz.). 
8 Evaluatie van het aantal voltijdse plaatsen, doorgaans tussen 70 en 80 % van de reële plaatsen. 
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�� 1 gemeentelijke Nederlandstalige; 
�� 1 vrije Nederlandstalige. 

4. Technisch en beroepsonderwijs, secundair, hoger secundair (korte type) : geen in Brussel-Noord 

5. Hoger onderwijs : “Institut supérieur de commerce Saint Louis”, Helihavenlaan 17 . 

6. Kunst- en sportonderwijs : 2 gemeentelijke Franstalige instellingen. 

7. Internaten 

8. Privé-scholen : “École libre Saint Roch”, Helihavenlaan 46; 

9. Schooldiensten : 
�� Franstalig/gemeentelijk, 5 PMS-centra, allemaal in de Vijfhoek;  
�� Franstalig/gemeentelijk, 2 IMS-centra, waarvan één in de Helihavenlaan 17/19; 
�� Franstalig/gemeentelijk, andere schooldiensten : buiten Brussel-Noord. 

Schoolbevolking 
bron : BRES 
 

 1994-1995 

 kleuterschool lager middelbaar  hoger totaal 

 F Nl F Nl F Nl F Nl F Nl 

Brussel 5 726 1 502 11 559 2 031 14 696 3 205 7 257 6 746 39 238 13 484

Totaal BHG 33 630 8 598 65 438 9 952 70 127 12 801 24 136 12 119 193 331 43 470
 

Er dient ook rekening te worden gehouden met het bestaan van het Koningin Astridcomplex, in de 
onmiddellijke nabijheid van de perimeter.  

De cijfers van het vrij onderwijs (+/- 50 % van het totaal ?) zijn ons niet bekend. De cijfers die 
werden aangebracht door het Departement Openbaar Onderwijs voor Brussel-Noord worden hierna 
samengevat, zowel qua frequentering als qua oorsprong van de schoolbevolking. 

Het Franstalig kleuteronderwijs telde in 95/96 932 leerlingen en kende een geringe maar gestage 
daling van de frequentering sinds 88/89, toen er nog 1 046 kleuters waren. Meer dan 70 % van die 
kleuters zijn van Brusselse afkomst. In diezelfde periode telde het Franstalig lager onderwijs 1 379 
leerlingen. Ook hier werd een geringe maar gestage daling van de frequentering vastgesteld sedert 
88/89, toen het aantal leerlingen nog 1 519 eenheden bedroeg. Meer dan 68 % van die leerlingen 
waren Brusselaars. 21 % was woonachtig buiten het Gewest. Het Franstalig middelbaar onderwijs 
telde 657 leerlingen in 95/96 en kende een lichte maar gestage stijging van de frequentering sedert 
88/89, toen er 591 leerlingen werden geteld. Meer dan 58 % van deze leerlingen was van Brusselse 
komaf, terwijl 31 % van hen buiten het Gewest woonde. 

Het Nederlandstalig kleuteronderwijs telde in 95/96 196 leerlingen en kende een stabiele 
frequentering sedert 88/89, toen er 205 kleuters waren. Meer dan 73 % van die kleuters waren 
Brusselaars. In diezelfde periode telde het Nederlandstalig lager onderwijs 246 leerlingen en werd dat 
eveneens gekenmerkt door een stabiliteit van de frequentering sedert 88/89, toen er 235 leerlingen 
waren. Ruim 66 % van die leerlingen waren Brusselaars. Het Nederlandstalig middelbaar onderwijs 
telde 246 leerlingen 95/96 en kende eveneens een stabiele frequentering sedert 88/89, toen er 269 
leerlingen waren. Slechts 28 % van die leerlingen was evenwel van Brusselse afkomst. 

Sportuitrustingen (overdekt en in open lucht) en speelpleinen 

Het Gemeentelijk Sportcentrum van Neder-Over-Heembeek, dat in gebruik werd genomen in 1974, 
omvat vier voetbalvelden, waarvan één ook kan gebruikt worden voor rugby, een atletiekpiste, een 
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handbalterrein, een volleybalterrein en vier tennisvelden. Het centrum omvat tevens speeluitrustingen. 
De gemeentelijke terreinen van FC BLACK STAR omvatten 3 voetbalvelden, waarvan één ook 
gebruikt kan worden voor hockey. 

Van de drie gemeentelijke zwembaden is er één gelegen in de Lombardzijdestraat 120, dat deel 
uitmaakt van het sportcentrum van Neder-Over-Heembeek. Naast een 25-meterbad bevat dat ook een 
leerbad, een omnisportzaal en een zaal voor vechtsporten. Het geheel werd in gebruik genomen in 
1986. 

De omnisportzaal van Haren werd ingehuldigd in 1996. Men kan er terecht voor basketbal, volleybal, 
badminton, minivoetbal en turnen. Nog in Haren, in de Parochiestraat 34, beschikt de gemeente over 
een voetbalveld en een basketbalterrein; in de Verdunstraat zijn speeltuigen voorhanden. 

Het Sportcentrum aan de Nijverheidskaai 20 omvat installaties voor watersport (SCAB Nautique). 
Twee scholen beschikken over een eigen sportinfrastructuur voor openluchtactiviteiten : Het 
“Athenée de Pagodes” en de lagere school “l’Horizon”. 

Wat watersport betreft, dienen ook de installaties van de BRUSSELS ROYAL YACHTNG CLUB te 
worden vermeld, nabij de Van Praetbrug, evenals de “Union Nautique et le Sport Nautique”, nabij 
Solvay. 

Groene ruimten - parken en openbare tuinen 

Officieel telt Brussel-Noord slechts twee parken of openbare tuinen 9 :  
�� het Maximilaanpark, dat een aantal groene ruimten groepeert met een totale oppervlakte van 

ongeveer 9 hectare. Dit park, dat geleidelijk werd verwezenlijkt door het “aan elkaar breien” van 
de gescheiden tussenliggende ruimten met een urbanisatie van de jaren ‘60, omvat tevens een 
hoeve; 

�� in Neder-Over-Heembeek werd een gedeelte van het domein van Meudon in 1950 overgekocht 
door de Stad. Het park, dat een oppervlakte heeft van 4,88 hectare, vormt tevens een bufferzone 
tussen het industriegebied langs het Kanaal en de woonwijken. 

In de realiteit blijft het uiteraard niet bij deze twee parken. Neder-Over-Heembeek heeft een groene 
long die wordt gevormd door het gemeentelijk Sportcentrum en de niet-geürbaniseerde gronden in de 
omgeving, met inbegrip van die van de de grondreserveperimeter (Begijnenbosdal).  

Haren heeft dan wel geen openbaar park van dergelijke omvang, maar in deze gemeente vervult het 
onbebouwde grondgebied een gelijkaardige functie. De kaart van de onbebouwde terreinen (1.2.01b) 
toont algemeen aan dat er veel groen te vinden is in dit deel van de stad. De realiteit zal enigszins 
anders zijn wat de wijk van de Antwerpsesteenweg betreft, waar de urbanisatie van de 19de eeuw 
geen spoortje groen heeft overgelaten. 

Ter informatie geven we nog even mee dat het GewOP voorziet in : 
�� de aanleg van drie groene ruimten in dit deel van de stad : langs het Becodok, in de Noordwijk (8 

hectare gepland in PGB 7) en op de site van Thurn & Taxis; 
�� de prioritaire ingroening van de huizenblokken, straten en pleinen voor de Noordwijk en de site 

Thurn & Taxis; 
�� de bescherming van de groene stad van de tweede stadskroon (een groot gedeelte van Haren en van 

Neder-Over-Heembeek); 
�� de ingroening van prioritaire structurerende ruimten, waaronder de oevers van het Kanaal; 
�� een groene wandeling, die echter alleen Brussel-Noord doorkruist aan de Van Praetbrug; 
�� eventuele aanplantingen aan de stadspoorten.  
Openbaar vervoer  

                                                      
9 “Parcs et jardins de Bruxelles, Région de Bruxelles-Capitale”, 1993, door Jacques BOULANGER FRANÇAIS. 
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Dit punt wordt behandeld in 1.1.4. 

Onthaal van bezoekers en toeristen (hotels, campings, motels, ...) 

Zie 1.2.7. 

Belangrijke evenementen en regelmatige of periodieke activiteiten die de openbare ruimte in 
beslag nemen 

De collectieve activiteiten in de verschillende districten van Brussel-Noord zijn : 
�� de wekelijkse markt aan de Antwerpsesteenweg (woensdagvoormiddag); 
�� kermis en markt op het Peter Benoîtplein; 
�� rommelmarkt in de F. Vekemansstraat; 
�� samenkomst van jongeren in het zwembad van Neder-Over-Heembeek, in het cultureel centrum in 

de Kortenbachstraat en nabij het basketterrein aan de Versailleslaan; 
�� Dorpsfeest : jaarlijkse animatie in de Kortenbachstraat en de Verdunstraat; 
�� jaarlijkse braderij in de De Wandstraat (september). 
Ter herinnering : technische netwerkinfrastructuren (leefbaarheidsuitrustingen) 

1.1.2.7 HET SOCIALE ASPECT 
Dit punt wordt behandeld in het document "Algemeenheden : Rapport". 

1.1.2.8 VEILIGHEID EN PREVENTIE 
Dit punt wordt behandeld in het document "Algemeenheden : Rapport". 

1.1.2.9 CULTUUR EN TOERISME 
Dit punt wordt behandeld in het document "Algemeenheden : Rapport". 

We vermelden evenwel dat Brussel-Noord weinig toeristische bezienswaardigheden heeft, althans 
bezienswaardigheden die in een degelijke staat verkeren.  De site Thurn & Taxis en de Budabrug 
lonen evenwel de moeite van een bezoekje.  Tot slot genereren de NAVO en, wellicht in mindere 
mate, Eurocontrol heel wat professionele bezoeken, maar de weerslag daarvan op gewestelijk niveau 
is moeilijk te analyseren.  

1.1.2.10 DE ROL VAN DE HOOFDSTAD EN HAAR EUROPESE EN INTERNATIONALE FUNCTIE 
Dit punt wordt algemeen behandeld in het document "Algemeenheden : Rapport". Sommige punten 
hebben evenwel specifiek betrekking op Brussel-Noord. 

Europa in Brussel 

De concentratie in de Europese wijk van de kantoren die nodig zijn om aan de behoeften van de 
Europese instellingen te voldoen, zal onvermijdelijk leiden tot de vorming van een heus getto, dat is 
afgesloten van de rest van de stad. Als er nieuwe inplantingen nodig zijn, moeten die krachtens het 
GewOP in de buurt liggen van plaatsen die makkelijk toegankelijk zijn met het openbaar vervoer. 

Via het Liikanen-rapport heeft de Commissie voor het eerst aandacht geschonken aan deze 
problematiek. Dat rapport stelt namelijk voor om de nieuwe Europese kantoren in te planten in de 
buurt van de HST-terminal, van het Noord- en het Zuidstation en van de wijk Beaulieu - Delta. Naar 
verluidt zou uiteindelijk zijn geopteerd voor de sites van het Noordstation. 

De NAVO 
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De aanwezigheid van de zetel van de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie draagt naast de Europese 
Unie extra bij tot het imago van de internationale hoofdstad en onderstreept haar rol als hoofdstad van 
de Unie. 

In deze zetel wordt ook het onthaal verzorgd van : 
�� de permanente afvaardigingen bij de NAVO van de verschillende lidstaten; 
�� het “bureau voor communicatie- en informatiesystemen” van de NAVO (NACISA). 
De uitbreiding van de NAVO en de ouderdom van de gebouwen waarin die nu is gehuisvest, 
verantwoorden de plannen voor renovatie of voor nieuwbouw op dezelfde plaats, of nog voor 
verhuizing. Begin 1998 was in dit verband nog geen concrete beslissing genomen. 

Eurocontrol 

Eurocontrol, minder gekend dan de NAVO, is de Europese organisatie voor de veiligheid van het 
luchtverkeer. Ze controleert het luchtverkeer in het luchtruim van haar 24 lidstaten (in 1996). 

De federale, communautaire en gewestelijke administraties 

In de Noordwijk zijn heel wat federale, communautaire en gewestelijke administraties gevestigd, net 
als enkele administraties van Economische Zaken, de BDBH, een aantal administraties van de 
Middenstand en de Landbouw, de Dienst vreemdelingenzaken en de Staatsveiligheid, de Vlaamse 
Gemeenschap, enkele administraties van het Waals Ministerie voor Uitrusting en Vervoer, sommige 
diensten van de Administraties voor Economie en Tewerkstelling van het Brussels Gewest enz.. 

1.1.3 DE VORMEN VAN DE STAD 

1.1.3.1 DE OPENBARE RUIMTE 

Inleiding 

Dit punt wordt behandeld in het document “Algemeenheden : Rapport”. 

De structurerende ruimten van het GewOP 

Doelstellingen van het GewOP 

Kaart 4 van het GewOP geeft de "structurerende ruimten” van de stad weer. Dat zijn openbare 
ruimten die enerzijds een belangrijke functie vervullen in de identiteit van de stad en anderzijds 
herkenningspunten vormen en de stad overzichtelijker maken in het kader van de dagdagelijkse 
verplaatsingen.  

De structurerende ruimten van het GewOP 

Een groot station zoals het Noordstation is vanzelfsprekend een structurerende ruimte van het 
allergrootste belang, niet alleen wegens de toegang tot het station maar ook omdat het het stadsbeeld 
een stuk overzichtelijker maakt en omdat veel reizigers via dat station de stad binnenkomen. De 
inrichting van de Noordwijk zelf zal worden gestructureerd op de kruising van de Jacqmainlaan en de 
Simon Bolivarlaan. Voor de verbinding met het historisch centrum zorgt een verbindingsparcours 
(plaatselijk vervoer en openbaar vervoer) tussen het Rogierplein en het CCN in het verlengde van de 
commerciële circuits en de wandelparcours van de A. Maxlaan en de Nieuwstraat. Daar zou nog een 
gezelligere inrichting van het Rogierplein moeten bijkomen. 

Voor de lanen van de Kleine Ring zijn de algemene doelstellingen het intomen van het autoverkeer, 
het blokkeren van het transitverkeer naar het historisch centrum en de verbetering van de 
verbindingen en de oversteekplaatsen voor voetgangers. Wat Brussel-Noord betreft, is voorzien in de 
creatie van een stadsruimte op het Saincteletteplein. Verder moet de oversteek van het Kanaal 
opgewaardeerd worden. 
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Het tracé en de monumentale perspectieven van het Koninklijk Tracé moeten eveneens beter in de 
verf worden gezet. Naast de specifieke beddingen voor het openbaar vervoer behoren ook een 
esplanade op het Onze-Lieve-Vrouwvoorplein en de oversteekplaatsen op het kruispunt tot de 
doelstellingen. De Jules de Troozsquare zal zowel aandacht moeten krijgen als element van het 
Koninklijk Tracé als in het kader van de verfraaiing van de Kanaalas. 

De activiteiten in de openbare ruimten 

Naast de gewone verplaatsingen vormt de openbare ruimte het decor voor drie soorten activiteiten : 
�� grote collectieve evenementen van sociale, culturele of economische aard; 
�� individuele activiteiten die kunnen kaderen in een sociaal verschijnsel; 
�� uitbreidingen van buurtfuncties (ophaling van afval, kraampjes en caféterrasjes, reclame op de 

gevels...). 
Die activiteiten hebben een weerslag op de inrichting van de openbare ruimte op een bepaalde plaats. 
De globale structuur moet rechtstreeks afgestemd zijn op het voetgangersnet. Kaart 1.2.8.3 geeft een 
bondige inventaris weer van de activiteiten. 

Staat en evaluatie van de bestaande toestand 

Kunstmatig en dus subjectief 

De beschrijving van de bestaande toestand heeft tot doel de voornaamste elementen aan te geven, 
zowel voor het luik “activiteiten” als voor het luik “semantiek”. Zo’n inventaris is onvermijdelijk 
kunstmatig en dus voor een groot stuk subjectief : de kennis van de voorbijgaande gebruiken is per 
definitie onvolledig en de evaluatie van het belang is aprioristisch. 

De toestand 

In de Noordwijk zal de nog aan de gang zijnde herstructurering fundamentele veranderingen 
teweegbrengen in de structuur van de activiteiten in de openbare ruimten. Tegelijkertijd moet een 
geheel nieuwe taal van stadsvormen worden gecreëerd. In Neder-Over-Heembeek, dat overwegend 
een woonwijk is, moet de kwaliteit van de openbare ruimten verbeterd worden, in het bijzonder op het 
stuk van de algemene ordening. Bijzondere aandacht moet daarbij uitgaan naar de overgang tussen 
industrie- (en transport)gebied en de omliggende wijken.. Haren, een gemeente die vroeger eerder 
afgelegen was, heeft een sterke identiteit. De betrekkingen met het open landschap, ook al is dat erg 
“technisch”, moeten beheerst worden. 

Collectieve activiteiten 

De collectieve activiteiten die werden geregistreerd in de verschillende districten van Brussel-Noord, 
worden opgesomd onder punt 1.1.2.5. 

1.1.3.2 DE BEBOUWING 

De bebouwde ruimte 

De bebouwde ruimte wordt beschreven in de punten 1.1.1 hierboven en 1.1.3.3 verderop. Een 
algemene beschrijving voor heel Brussel is terug te vinden in het document “Algemeenheden : 
Rapport". 

Het erfgoed (kaart 1.2.03) 

Het erfgoed ingeschreven op de inventaris (voorlopige inventaris) 
Bron: ontwerplijst van de inventaris van de DML. 

De lijst van goederen die zijn ingeschreven op de voorlopige inventaris, werd opgesteld door de 
DML. Alvorens de wettelijke inventaris samen te stellen, moet die voorlopige lijst ter goedkeuring 
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worden voorgelegd aan de KCML en het voorwerp uitmaken van een regeringsbesluit en een 
publicatie in het Staatsblad. 

Het erfgoed van het industrieel en sociaal verleden 
Bronnen: La Fonderie, het GewOP en de ontwerplijst van de inventaris van de DML. 

De lijst omvat de perimeters van de wijken die deel uitmaken van het erfgoed van het industrieel en 
sociaal verleden, aangegeven in fig. 6.5 van het GewOP. De goederen van de voorlopige inventaris 
van het industrieel erfgoed worden eveneens vermeld. Voor deze inventaris van goederen werd een 
regeringsbesluit genomen, maar dit werd nog niet gepubliceerd in het Staatsblad. 

De gehelen van het erfgoed 

De "oude centra" (bron : GewOP). Die centra komen overeen met de oude dorpskernen.  

De "architecturale en landschapsgehelen" (bron : Sint-Lukas Archief).  

De historische tracés (in de structurerende ruimten van het GewOP). Deze tracés zijn opgenomen in 
de structurerende ruimten en worden weergegeven op de kaart. Het Kanaal met de langsliggende 
steenwegen en Vilvoordelaan vormt hiervan de hoofdas. 

De opmerkelijke openbare ruimten 

De "structurerende ruimten" (bron : GewOP).  

Deze bestaan uit : de historische tracés van de Vijfhoek, de grote openbare ruimten van de eerste en 
tweede stadskroon, zijnde de voornaamste historische steenwegen, de grote stedelijke en 
landschapstracés uit de 19de eeuw, de belangrijke en recentere buurtwegen, de grote groene ruimten, 
de parcours door de dalen en de as van het Kanaal. 

De "hoofdelementen van het stedelijk landschap ", de visuele perspectieven, de kijkpunten, de 
landschappen en monumenten die fungeren als herkenningspunten, de valleibodems en heuvelkam,... 
(bron : GewOP).  

De "stadspoorten " (bron : GewOP).  

Deze bevinden zich in de structurerende ruimten. Ze geven het begin van de stad aan (en niet van het 
gewestelijk grondgebied) en moeten de gebruikers aansporen om hun gedrag te wijzigen. Het GewOP 
voorziet in ordeningsprogramma’s voor deze ingangen. 

Het buitengewoon onroerend erfgoed 
Bron: GewOP. 

Dit erfgoed, dat voor het Gewest heel belangrijk is, draagt bij tot het imago en de uitstraling van de 
stad. Maken er deel van uit : 
�� de Budabrug over het Kanaal van Willebroek; 
�� het station en de opslagplaats van Thurn & Taxis, Picardstraat en Havenlaan. 
De archeologische ondergrond 

De Atlas van de archeologische ondergrond van het Brussels Gewest publiceerde voor Brussel enkel 
de Vijfhoek. Voor de rest van de stad werd een voorlopige perimeterindeling uitgewerkt. Een aantal 
vermoedelijke vindplaatsen werden op de kaart aangegeven... het komt er nu op aan te wachten op de 
definitieve studie van de DML om te zien of die voorlopige perimeters al dan niet worden bevestigd. 

Het natuurlijk erfgoed 

Op de kaart worden enkel volgende elementen vermeld :  
�� de bossen, parken en squares, aangegeven in de perimeters voor groene ruimten van het GewOP; 
�� de perimeter voor de bescherming van de groene stad van de tweede stadskroon; 
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�� de perimeter voor prioritaire ingroening van huizenblokken, straten en pleinen (Vijfhoek en een 
deel van de eerste stadskroon). 

�� de groene wandeling (bron : GewOP). 
De andere types groene ruimten zijn weergegeven op andere thematische kaarten. 

1.1.3.3 DE BINNENTERREINEN VAN HUIZENBLOKKEN 
Als we ons voor Brussel-Noord zouden toespitsen op de binnenterreinen van huizenblokken, zouden 
we slechts een klein gedeelte van het bestudeerde grondgebied behandelen. De studie van de kaarten 
1.2.01b (niet-bebouwde gronden) et 1.2.02 (bebouwing) leert ons dat er enkel gesloten huizenblokken 
te vinden zijn in het noordelijke gedeelte van de Antwerpsesteenweg en in Neder-Over-Heembeek. 

In de oude wijk van de Antwerpsesteenweg en in de Harmoniewijk zijn de meeste binnenterreinen van 
huizenblokken bebouwd en omvatten ze werkplaatsen en opslagplaatsen die hun ontstaan vinden in 
het historisch gemengde karakter van die wijken. De eigenlijke Noordwijk omvat gebouwen die vaak 
huizenblokken op zich vormen die volledig bebouwd zijn of voorzien zijn van een atrium, zoals de 
kantoorgebouwen van de nieuwe generatie. We vestigen de aandacht op de moeilijke overgang tussen 
de achterzijde van de North Gate en de nieuwe sociale woningen op de Antwerpsesteenweg. Voor de 
meeste woongebouwen die werden heropgebouwd in het kader van de afbraak van de Noordwijk, 
werd geopteerd voor een open bouwstijl, en de resterende ruimte aan de voet van de gebouwen draagt 
slechts in beperkte mate bij tot de gebruiksvriendelijkheid ervan. 

In Neder-Over-Heembeek zijn de binnenterreinen van de huizenblokken doorgaans ingericht als de 
tuinen van de woongebouwen. Die wijken hebben weinig last van de overwoekering door 
parkeerzones op de binnenterreinen van huizenblokken, of het nu gaat om wijken bestaande uit 
appartementsgebouwen, om villawijken of om oudere wijken, zoals de handelskern van de 
Vekemansstraat. 

In Haren is de bebouwing in al dan niet continue vorm te vinden langs de oude landelijke wegen, 
zonder dat daarbij steeds op een duidelijke manier huizenblokken worden gevormd in de gebruikelijke 
betekenis van de term.  Veel straten behouden daardoor hun dorps karakter, met diepe tuinen in 
stroken, zoals in de Verdunstraat. Op andere plaatsen werden de achterliggende landbouwgronden 
ingepalmd of zullen ze worden ingepalmd door industrie; in veel gevallen gebeurde dat zonder 
voorafgaande aanpassing van het kadasterplan met het oog op een rationeler gebruik van de ruimte 
(zie ook onder 1.1.2.4, de beschrijving van sommige monofunctionele bedrijfsperimeters). 

Een overgrote meerderheid van de gebouwen in de monofunctionele bedrijfsperimeters is gebouwd in 
open stijl; de onbebouwde gronden in de omgeving hebben een louter functionele bestemming 
(onoverdekte opslag, parkings enz. in de PHVA, parkings elders), met uitzondering van bepaalde 
gevallen waar wel de wil tot verfraaiing bestaat, zoals bijvoorbeeld in de zonings van de GOMB. 

1.1.3.4 HET LEEFKADER EN HET LEEFMILIEU 
Zie algemene inleiding voor heel Brussel in het document "Algemeenheden : Rapport". 

1.1.3.4.1 De bestaande toestand  
De diverse punten van dit hoofdstuk worden globaal behandeld in het document "Algemeenheden : 
Rapport".  

Inzake het rolgeluid van het verkeer dient evenwel gemeld dat de wegen in Brussel-Noord die het 
meeste lawaai veroorzaken - 70 tot 81 dB(A) ! - en die door de vaak dichtbewoonde of -bezette wijken 
lopen, de hoofdwegen zijn van het bestudeerde gebied, evenals sommige minder belangrijke wegen 
die evenwel druk gebruikt worden door bussen. 
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Sommige wegen hebben geen riolering (zie verder onder 1.5.). Wanneer er geen rioleringsprojecten 
bestaan, moet voorzien worden in een individuele zuivering, waarvan de werking idealiter 
gecontroleerd zou moeten worden. Ter herinnering geven we mee dat het zuiveringsstation voor het 
noorden van het Gewest geïnstalleerd moet worden op de oostelijke oever van het kanaal, ten noorden 
van de Budabrug. Die locatie ligt dan wel vast, maar er moet nog gezocht worden naar 
financieringsmiddelen.  

Ten slotte worden enkele wijken geteisterd door overstroming (zie ook onder 1.5.). In Brussel-Noord 
doet dit probleem zich voor in de wijk Antwerpsesteenweg - Masui, maar de werken, die ten laste zijn 
van de Stad, staan momenteel niet op het programma. 

Vermeldenswaard is ook dat het gros van de activiteiten van de haven van Brussel plaatsgrijpen in de 
perimeter van Brussel-Noord en dat de aanwezigheid van de haven op zich een positief gegeven is 
voor het leefmilieu 10. De haven is een belangrijk ecologisch instrument voor de duurzame 
ontwikkeling van het Gewest. Die factor is nauw verbonden met het mobiliteitsbeleid (vervoer van 
goederen), de bufferfunctie die de waterweg vervult en zijnn intrinsieke rol als milieuregelaar. 

Het BIM heeft een grondige studie gemaakt van de bodempollutie, onder meer in de Kanaalzone. Ook 
al laten de kwaliteitsnormen met betrekking tot de bodem ruimte voor multifunctionaliteit, toch is dit 
geen redelijk doel voor de Kanaalzone, die door het GewOP bestemd is om een perimeter voor haven- 
en vervoeractiviteiten te blijven 11. Buiten Carcoke zijn het de terreinen waarop de oliemaatschappijen 
zijn gevestigd, die voor problemen zorgen, evenals naar verluidt een creosootbedrijf. Een studie van 
het BIM over de oude stortplaatsen 12, een studie die niet volledig kan worden genoemd, rapporteert 
de volgende stortplaatsen voor Brussel-Noord : 
�� Ruimingskaai en Willebroekkaai (de vroegere Mestbak) : huishoudelijk afval en stadsslib; 
�� Kanaaldijk : huishoudelijk afval en stadsslib; 
�� Station van Haren : huishoudelijk afval en stadsslib; 
Het punt met betrekking tot afval wordt globaal behandeld in het document "Algemeenheden : 
Rapport". Toch dient te worden aangestipt dat de dienst Net Brussel zich in Brussel-Noord bezighoudt 
met : 
�� sedert oktober 1996, de selectieve ophaling van papier en karton (gele zakken) twee keer per 

maand; 
�� sedert diezelfde datum, de selectieve ophaling van verpakkingen (blauwe zakken) voor de wijken 

Haren en Neder-Over-Heembeek, die samen met de Louizalaan de enige districten zijn van de stad 
Brussel waar een dergelijke ophaling gebeurt.  

Inzake industrieel en bouwafval heeft de firma DEMETS (die deel uitmaakt van de groep WATCO) in 
1995 een sorteercentrum geopend ten noorden van het CARCOKE-terrein en werkt deze vandaag 
samen met Net Brussel en Spullenhulp. DEMETS werkt tevens mee aan het project BRUSAQUA dat 
erop gericht is verscheidene categorieën afvalstoffen over het water te vervoeren. 

Als we over het Kanaal spreken, moeten we het ook hebben over de problematiek van het baggeren en 
de behandeling van het slib met zware metalen. Het Waals Gewest wil het niet en het Vlaams Gewest 
wil het slib alleen aanvaarden mits taksen ten belope van 700 miljoen. De behandeling in het Brussels 
Gewest moet dus overwogen worden en de stortplaatsen die beschikbaar zijn langs de waterweg zijn 
niet erg talrijk en beperkt tot het terrein van CARCOKE. 

1.1.3.4.2 Diagnose 

Het groene erfgoed 
                                                      
10 "Port et environnement", Charles HUYGENS, Haven van Brussel, 9 november 1995. 
11 Voorbeeld van depollutie : het terrein Van Oss van de GOMB (bio-venting op 3 m dikte)  
12 "Projet de rapport final de l’inventaire des points noirs dans la Région bruxelloise", GEVERU, april 1992. 
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De groene ruimten zijn talrijk in de licht geürbaniseerde delen van Haren en Neder-Over-Heembeek. 
Veel van die groene ruimten zijn als dusdanig geïdentificeerd in het Gewestplan of het GewOP, maar 
slechts een beperkt aantal is daadwerkelijk ingericht als ontspanningsruimte, toegankelijk voor het 
publiek. Afgezien van het industriegebied aan het Kanaal zijn de binnenterreinen van de 
huizenblokken zeer groen, gezien de doorgaans geringe bouwdichtheid. 

In de Noordwijk doet zich precies het omgekeerde probleem voor : de groene ruimten zijn er schaars, 
maar ze staan er wel allemaal open voor het publiek en de drie nieuwe parken waarin door het GewOP 
is voorzien, liggen ter studie. De binnenterreinen van huizenblokken zijn zelden groen in het oude 
stadsweefsel ten noorden van de Antwerpsesteenweg, die nochtans best een groene ruimte in de buurt 
zou kunnen gebruiken. 

Lawaai 

Het centrum van Haren heeft sterk te lijden onder het lawaai dat wordt veroorzaakt door het 
overvliegend luchtverkeer dat opstijgt vanop de startbaan 25 van Zaventem, alsook door het 
treinverkeer (lijnen Halle - Vilvoorde en Brussel - Luik). De toestand is weliswaar minder ondraaglijk 
in het noorden, maar ook daar, en in het bijzonder in het noorden van Neder-Over-Heembeek, heeft 
men last van geluidshinder als gevolg van het vliegtuigverkeer dat opstijgt vanop baan 25 van 
Zaventem in noordelijke en westelijke richting. Er zijn weinig echte en collectieve oplossingen die 
verbetering kunnen brengen in deze toestand, die voor een groot gedeelte buiten de bevoegdheid van 
de gemeenten valt. In de Noordwijk is het op dat vlak rustiger; daar wordt de geluidshinder 
voornamelijk veroorzaakt door de talrijke bouwwerven in de wijk. 

De bodem 

Op een aantal belangrijke uitzonderingen na, zoals Carcoke, de vroegere aardoliebedrijven en 
misschien een creosootbedrijf, zijn er geen echte probleemlandschappen in het bestudeerde gebied.  
Maar de vroegere stortplaatsen vereisen voorzorgsmaatregelen bij de realisatie van bouwwerken. 
Hetzelfde geldt voor bepaalde niet-inventariseerbare landschappen, zoals vroegere benzinestations 
enz.. 

Afvalstoffen 

Het afvalstoffenthema gaat in Brussel-Noord iets verder dan het louter “technische” probleem. Voor 
het probleem van de inzameling van het huishoudelijk afval is een oplossing in de maak, maar het is 
veeleer het imago van Neder-Over-Heembeek, stortplaats van Brussel of centrum van de milieu-
industrie, dat op het spel staat, met de verbrandingsoven, het toekomstige zuiveringsstation noord, de 
verwerking van baggerslib enz.  

Energie, lucht en water 

De diagnose aangaande energie, lucht en water vindt u in het document "Algemeenheden : Rapport".  

1.1.4 VERPLAATSINGEN 

1.1.4.1 HET BEREIK EN DE UITGESTREKTHEID VAN HET BEGRIP “VERPLAATSINGEN” 
Dit punt wordt behandeld in het document "Algemeenheden : Rapport".  

Vragen en reacties vanuit het verenigingsleven 

Een groot gedeelte van de problemen, projecten en voorstellen die naar voor worden geschoven vanuit 
het verenigingsleven, hebben betrekking op de verplaatsingen. Ze geven belangrijke aanwijzingen 
voor het bestuderen van de bestaande toestand. Eén van de grootste bekommernissen is het 
transitverkeer op de grote assen en de problemen die dat verkeer met zich meebrengt voor het 
voetgangersnet : te snel rijden en moeilijkheden bij het oversteken van de grote assen 
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(Oorlogskruisenlaan, Pagodenlaan, Versailleslaan). Een reeks voorstellen voor de herschikking van 
pleinen en kruispunten heeft onder meer tot doel het autoverkeer in te perken (het project “Bruxelles 
Mobile”, P. Benoîtplein, Sint-Nikolaasplein). 

Verscheidene activiteitsprojecten zouden een aanzienlijke weerslag hebben op het verkeer : de 
uitbreiding van de Euroveiling, de herbestemming van het complex Thurn & Taxis en het Militair 
Hospitaal, de industriële verkaveling van de GOMB enz.  Dit gaat eveneens op voor de 
woonprojecten, zoals een nieuw woongebied in de Ransbeekstraat (GOMB-project) en een 
verkavelingsproject in de Versailleslaan. 

Bestaande of potentiële verkeers- en parkeerproblemen worden gemeld met betrekking tot de 
omleiding waarin wordt voorzien door het GewOP voor de Vilvoordsesteenweg (achter het Carcoke-
terrein), de omleiding van de Ransbeekstraat en het zwembad (problemen in de Lombardsijdestraat). 
Belangrijk om te melden in verband met de spoorweg zijn de gebrekkige toegankelijkheid van de 
haltes in Haren en het barrière-effect dat wordt gecreëerd door het verdwijnen van de verbindingen 
boven de spoorweg. 

Bestaande studies 

Over de Noordwijk werden twee mobiliteitsstudies uitgevoerd : 
�� door het bureau Stratec : "Étude des impacts sur la circulation des projets immobiliers situés de 

part et d'autre du Bd Jacqmain, entre le boulevard Baudouin et le boulevard Bolivar", studie in 
opdracht van de Association des Promoteurs Immobiliers; 

�� door de tijdelijke vereniging "Espaces-Mobilités - Van Wunnik Partners" : "Plan d'organisation des 
voiries dans le Quartier Nord", studie in opdracht van het B.U.V., administratie van het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest. 

1.1.4.2 VEILIGHEID 

Algemeenheden  over de verkeersveiligheid 

Dit punt wordt voor heel Brussel behandeld in het document "Algemeenheden : Rapport".  

Commentaar op de specifieke toestand  

In de Noordwijk gebeuren er op de Antwerpsesteenweg relatief veel ongevallen met voetgangers. 

In Neder-Over-Heembeek maken de brede wegen (Oorlogskruisenlaan, Pagodenlaan, Versailleslaan) 
snelheden mogelijk die veel hoger liggen dan de toegelaten 50 km/u. Op verscheidene gevaarlijke 
kruispunten werden ordeningswerken uitgevoerd (rotondes, lichten), maar er is nog veel werk aan de 
winkel om de veiligheid van de voetgangers te garanderen en in het bijzonder die van de meest 
kwetsbare weggebruikers, de kinderen en bejaarden. Er zijn werken gepland in de Oorlogskruisenlaan 
om de snelheden te matigen en de veiligheid te verbeteren voor fietsers en voetgangers, in het 
bijzonder nabij de sportvelden onderaan de laan. Twee kruispunten op de Versailleslaan worden 
beschouwd als onveilig voor de mensen die er moeten oversteken, hetzij te voet, met de fiets of met 
de wagen : de Kersenhoek en het kruispunt met de Japanse Torenlaan. Het kruispunt tussen de 
Oorlogskruisenlaan en de Heembeekstraat is bijzonder gevaarlijk en oncomfortabel voor de 
gebruikers van het openbaar vervoer (overstap tussen bus 47 en de trams 23, 52, 92). Er ligt een 
project ter studie (B.U.V./B1). 

In Haren wordt het vijfarmig kruispunt van de Verdunstraat en de Kortenbachstraat gezien als 
gevaarlijk, vooral tijdens de ochtendspits (sluipverkeer, schoolgaande jongeren...). 

1.1.4.3 HET VOETGANGERSVERKEER 

Het belang van het voetgangersverkeer  

Dit punt wordt behandeld in het document "Algemeenheden : Rapport".  
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Kaart 1.2.11.3 van het voetgangersverkeer 

Op de kaart van het voetgangersverkeer worden de voornaamste verplaatsingspolen aangegeven, 
zijnde de winkelcentra, de markten, de scholen, de sociaal-culturele polen (ziekenhuizen, 
sportinfrastructuur, culturele centra...) evenals de haltes van het openbaar vervoer (enkel spoorwegen 
en metro). Sommige tram- en bushaltes worden eveneens aangegeven, maar de kaart zal worden 
aangevuld aan de hand van de frequenteringsgegevens die we van de MIVB moeten krijgen.  

In de Noordwijk is de voornaamste aantrekkingspool voor voetgangers het CCN (25 000 reizigers per 
dag, per richting, waarvan ongeveer 17 500 tussen 7 u et 9 u). De voetgangerstrajecten gaan 
voornamelijk in de richting van de kantoren van de Jacqmainlaan en naar het Rogierplein. Het globale 
plan voor de herschikking van de wegen in de Noordwijk is erop gericht veilige en aangename 
voetpaden alsook makkelijke oversteekplaatsen te garanderen voor de voetgangers. Bij de aanleg van 
de voetpaden en de organisatie van de toegang tot het CCN werd rekening gehouden met de 
problemen die werden ondervonden door mensen met een beperkte mobiliteit. 
In Neder-Over-Heembeek en in Haren werden weinig projecten gerealiseerd ten behoeve van de 
voetgangers. In de twee oude centra zijn de voetpaden onbestaande of zeer smal en in slechte staat. Er 
zijn ook weinig voorzieningen die het oversteken van de brede lanen vergemakkelijken (centrale 
vluchtheuvel, verbreding van de voetpaden...). 

1.1.4.4 MENSEN MET EEN BEPERKTE MOBILITEIT EN BEJAARDE PERSONEN 
Dit punt wordt behandeld in het document "Algemeenheden : Rapport".  

1.1.4.5 VERPLAATSINGEN PER FIETS 

Het GewOP : algemene doelstellingen 

Dit punt wordt behandeld in het document "Algemeenheden : Rapport".  

Het GewOP : specifieke acties in de gemeente 

Brussel-Noord wordt doorkruist door de fietspaden 5 Kanaal (van Drogenbos naar Vilvoorde), 11 
Maalbeek (van Neder-Over-Heembeek naar de Diesdellelaan), 12 Evere-Haren (traject dat uitmondt 
aan de Hallepoort) en de Kleine Randweg (Zuid-Noord-Jubelpark) 

Commentaar op de bestaande toestand in Brussel-Noord  

In de Noordwijk hebben de huidige herschikkingswerken aan de wegen tot doel de veiligheid van 
fietsers op de hoofdwegen te verbeteren en hen rechtstreekse verbindingen te bieden naar de 
voornaamste verplaatsingspolen. Langs de Willebroekkaai loopt een fietspad tussen het Ijzerplein en 
de Redersbrug, waar het niet verderloopt. 

In Neder-Over-Heembeek is er een tweerichtingsfietspad langs de Vilvoordsesteenweg en een ander 
langs de Versailleslaan (ontdubbelde rijweg). De aanleg van fietsstroken op de brede lanen zou het 
voordeel bieden dat deze de veiligheid van de fietsers zouden verhogen en tegelijkertijd de 
beschikbare breedte voor het autoverkeer zou verminderen. Die oplossing wordt door de Stad 
overwogen voor de Oorlogskruisenlaan. Hetzelfde principe zou op de Pagodenlaan de fietsers tevens 
in staat stellen die as in beide richtingen te gebruiken. Verscheidene eenrichtingsstraten zouden voor 
het fietsverkeer opengesteld kunnen worden in de twee richtingen, wat het gebruik van de fiets voor 
dagelijkse trajecten (school, handel) zou vergemakkelijken en aanmoedigen. Er zijn haast geen 
voorzieningen voor het stallen van fietsen in de buurt van de winkels, sportvoorzieningen en scholen. 
Ook aan de halte van het openbaar vervoer Heembeek kan men geen fiets stallen op een veilige 
manier. 
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1.1.4.6 HET OPENBAAR VERVOER  

Het GewOP : algemene doelstellingen 

Dit punt wordt behandeld in het document "Algemeenheden : Rapport".  

Het GewOP : specifieke acties in Brussel-Noord 

Er zijn verscheidene werken gepland om de commerciële snelheid van de bovengrondse MIVB-netten 
te verbeteren : er zullen beschermde banen worden aangelegd (voor de tram tussen de 
Vooruitgangstraat en het Ijzerstation, voor de bussen tussen het Rogierplein en het Noordstation, 
gecombineerd aan de Nijverheidskaai - tram 52 en bus 47). Andere beddingen zullen worden 
vernieuwd (Vilvoordselaan in overleg met het Vlaams Gewest voor de bediening van Vilvoorde). De 
De Troozsquare wordt vernoemd als prioritair voor het openbaar vervoer in te richten kruispunt. 
Verder is er een algemene wil om het tramnet in de richting oost-west te herschikken door de 
Kanaalzone te verbinden met de as Regentschapsstraat-Koningsstraat.  

Er staan belangrijke werken op het programma in het vooruitzicht van een GEN en een eventueel 
project op het terrein van het vormingsstation. De Dobbelenbergstraat in Haren zou dan een belangrijk 
verkeersknooppunt worden (haltes op de lijnen 26 en 36). 

De rol van de Stad 

Dit punt wordt behandeld in het document "Algemeenheden : Rapport".  

Kaart 1. 2.11.5 - het openbaar vervoer 

Kaart 1. 2.11.5 geeft de verschillende lijnen van het openbaar vervoer weer die door Brussel-Noord 
lopen. 

De toestand in Brussel-Noord 

In de Noordwijk moet de herinrichting van het CCN (autobusstation) en van de wegen daarrond 
ervoor zorgen dat de bussen van De Lijn en de MIVB de meest directe trajecten kunnen volgen die het 
best beschermd zijn tegen de opstoppingen van het autoverkeer. De Vooruitgangstraat, tussen het 
Rogierplein en het CCN, en de Bolivarlaan, tussen de Willebroekkaai en het CCN, worden de twee 
hoofdassen waar de bussen in een beschermde baan zullen rijden. De taxiparkeerplaatsen worden 
gegroepeerd op het “Bolivarplein”, vanwaar de taxi’s makkelijk kunnen vertrekken in alle richtingen. 
Een andere belangrijke as voor het bovengronds vervoer is de Antwerpsesteenweg, waarlangs de de 
bewoonde huizenblokken van de Noordwijk bediend kunnen worden. De Havenlaan wordt enkel 
bediend door de weinig frequente en onvolledige buslijn 57. Nochtans is de huidige en potentiële 
werkgelegenheid daar groot. 

Neder-Over-Heembeek en Haren worden hoofdzakelijk bediend door bussen, ook al heeft Haren twee 
NMBS-stations en ligt het tamelijk dicht bij de tramterminus Bordet. Verder wordt, nog steeds in 
Haren, de commerciële snelheid van het traject van bus 54 beperkt door de onaangepaste toestand in 
de Verdunstraat. 

1.1.4.7 HET AUTOVERKEER 

Het GewOP : algemene doelstellingen 

Dit punt wordt behandeld in het document "Algemeenheden : Rapport".  

Het GewOP : specifieke acties  

In Brussel-Noord voorziet het GewOP in aanpassingen van het wegennet : 
�� Er wordt voorzien in een transitparkeerplaats ter hoogte van Dobbelenberg (1 000 plaatsen) en een 

toegangsweg tot die parking en tot het vormingsstation vanaf de autosnelweg van Antwerpen. Die 
weg wordt vermeld als "weg van gewestelijk belang ter studie", waarbij de nadruk wordt gelegd op 
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het feit dat die verbindingen gescheiden moeten zijn van het wegennet van Haren en geen toegang 
mogen bieden tot de Vilvoordselaan. Een tweede weg van gewestelijk belang ter studie is de 
verbinding tussen de Houtweg en het vormingsstation. Die verbinding mag evenmin toegang 
bieden tot de Vilvoordselaan en bij de inplanting ervan zal rekening worden gehouden met het 
Moeraske; 

�� De omlegging van de Vilvoordsesteenweg rond het vroegere terrein van CARCOKE (GewOP, ter 
studie); 

�� De aanpassing van het wegennet van de Noordwijk (GewOP, ter studie). 
Kaart 1. 2.11.2/6 Verkeersveiligheid - Autoverkeer  

De kaart 1. 2.11.2/6 geeft de eenrichtingsstraten aan (in december 1996), de overbelaste wegen en de 
trajecten van het transitverkeer die niet lopen langs de assen van de eerste drie categorieën van het 
GewOP (grootstedelijke weg, hoofdweg of interwijkenweg). De kaart zal aangevuld worden met de 
informatie over de verkeersdrukte indien het B.U.V. die informatie kan leveren. 

1.1.4.8 COMMENTAAR OP DE SPECIFIEKE TOESTAND 
In de Noordwijk zal de aan de gang zijnde herschikking van de wegen de automobilisten een 
gestructureerd en overzichtelijker hoofdnet bezorgen. Na de verwezenlijking van de werken, die 
vandaag gepland zijn in het kader van het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest, moeten nog twee verbindingen worden verbeterd :   
�� de verbinding tussen de Kruidtuinlaan of de Victoria Reginalaan en de Noordwijk langs de 

Ginestestraat en het Sint-Lazarusplein (en de heringerichte tunnels Weide en Kwatrecht). Deze 
verbinding maakt deel uit van het algemeen organisatieplan voor de wegen, dat werd goedgekeurd 
door het Gewest in juli 1994; 

�� de verbinding(en) tussen de Jacqmainlaan en de Willebroekkaai. De optie die door het Gewest 
werd goedgekeurd, bestaat erin deze verbinding in een eerste fase te verwezenlijken via de 
Bolivarlaan, en de verlenging te bestuderen van de Koolbrandersstraat en Demol-Kwatrecht tot aan 
de Willebroekkaai. 

In Neder-Over-Heembeek situeren de voornaamste autoverkeersproblemen zich in het lager gelegen 
gedeelte, met name door de overbelasting naar de Van Praetbrug toe. Het transitverkeer in de wijk 
blijft beperkt dankzij de invoering van eenrichtingsstraten (Pagodenlaan) en het het feit dat er geen 
continuïteit zit in de wegen naar de Ring toe (Ransbeekstraat, Versailleslaan). Het gaat hier om 
relatief broze “anti-transitgrendels”. Een andere plek waar het autoverkeer opgestopt raakt, is in de 
buurt van de Budabrug. De onderbreking van het verkeer om een schip door te laten, kan lang duren. 
De omleiding langs de dijk van het Kanaal en de Budasesteenweg naar de Vilvoordsesteenweg toe is 
slecht aangepast en niet geschikt voor het tracé en de functie van hoofdweg zoals die in het GewOP is 
vastgelegd (kaart nr. 6). 

In Haren is het grootste probleem het sluipverkeer, dat ‘s ochtends de Parochiestraat en de 
Verdunstraat gebruikt om de opstoppingen op de Haachtsesteenweg te vermijden. 

1.1.4.9 PARKEREN 

Algemene doelstellingen 

Dit punt wordt behandeld in het document "Algemeenheden : Rapport".  

Specifieke acties in de gemeente 

Het GewOP voorziet in een transitparkeerplaats aan de Dobbelenbergstraat (1 000 plaatsen), evenals 
in een toegangsweg naar die parkeerplaats (en naar het vormingsstation) vanaf de autosnelweg 
Antwerpen-E19). 

Commentaar op de toestand in Brussel-Noord  
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In de Noordwijk, op het grondgebied van Brussel, is er geen enkele beperking van de parkeertijd. De 
druk is tamelijk groot in de week, in het bijzonder op de Antwerpsesteenweg en in de straten rond het 
Gaucheretplein. 

In Neder-Over-Heembeek is de parkeerdruk tamelijk groot in de onmiddellijke buurt van de scholen 
en in de F. Vekemansstraat. In dit laatste geval moet de oplossing vooral komen van het parkeerbeleid 
(rotatie), gezien de capaciteit die beschikbaar is op het Peter Benoîtplein en achter de kerk. 

In Haren is de parkeerdruk tijdens de week tamelijk groot in de Verdunstraat, nabij de school. Verder 
vormt de geringe breedte van die straat een beperking voor de parkeergelegenheid voor de 
buurtbewoners (enkelzijdig parkeren). Als het aantal auto’s van de buurtbewoners in de straat 
toeneemt (verdichting van de woonfunctie), dan zullen oplossingen buiten de rijweg moeten worden 
gevonden om het tweerichtingsverkeer te kunnen handhaven. 

1.1.4.10 GOEDERENVERVOER 

Het GewOP : doelstellingen 

Dit punt wordt behandeld in het document "Algemeenheden : Rapport".  

Commentaar op de toestand in Brussel-Noord  

In Neder-Over-Heembeek werden maatregelen getroffen om de doorgang van vrachtwagens te 
verhinderen op bepaalde wegen. De meeste vrachtwagens rijden langs de Vilvoordsesteenweg, maar 
wanneer zich daar een incident voordoet, rijden sommige langs de Beukenootjesstraat en de 
Ransbeekstraat, smalle straten met voornamelijk een woonfunctie. 

1.1.4.11 TAXI’S 
Dit punt wordt behandeld in het document "Algemeenheden : Rapport".  

1.1.5 HET OPENBAAR BELEID 
Dit punt wordt behandeld in het document "Algemeenheden : Rapport". 

1.1.5.1 DE ONROERENDE GOEDEREN VAN HET PRIVÉ-ERFGOED VAN DE OVERHEID 
De gedetailleerde analyse van dit privé-erfgoed werd gemaakt op basis van de computergegevens van 
het Gewest. Maar door de huidige beperkingen van het Urbis-systeem is het niet mogelijk om de 
informatie van de gewestelijke databank volledig correct in kaart te brengen. Hoe dan ook, de omvang 
van het openbaar erfgoed in Brussel-Noord is flagrant. Worden op kaart 1.2.06 aangegeven : 
�� de onroerende goederen van de Stad; 
�� de onroerende goederen van het OCMW van de Stad; 
�� de onroerende goederen van de Openbare Vastgoedmaatschappijen (OVM); 
�� de onroerende goederen van het Gewest en de pararegionale instellingen; 
�� de onroerende goederen van andere openbare diensten zoals de NMBS. 

1.1.5.2 DE TECHNISCHE NETTEN 
We moeten vaststellen dat er geen kaart van de ondergrond bestaat, wat nochtans onontbeerlijk is op 
gemeentelijk niveau voor de herschikking van de openbare ruimte (aanplantingen...). 

In Brussel-Noord wordt de zone Antwerpsesteenweg - Masui geteisterd door overstromingen door de 
hoge waterstand van de Maalbeek. Bij de Stad bestaan plannen voor de aanleg van een pompstation 
en voor de plaatsing van terugslagkleppen. 
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1.1.5.3 DE VOORZIENINGEN EN HET BEHEER VAN DE NETHEID 
Dit punt wordt algemeen behandeld in het document "Algemeenheden : Rapport". We verwijzen 
eveneens naar punt 1.1.3.4.1 over het afval. 

1.2 DE BESTAANDE RECHTSTOESTAND 

1.2.1 HET VERORDENENDE LUIK VAN HET GEWOP EN HET GEWESTPLAN 
Het verordenende luik van het GewOP (kaart nr. 7) is hoofdzakelijk een herlezing van het 
Gewestplan, naargelang van de perimeter. Door overlapping van kaart nr. 7 van het GewOP met de 
kaart van het Gewestplan werd de “Gewestelijke kaart van de bodembestemming” bekomen, ook 
platte kaart genoemd, een officieus coördinatiedocument dat enkel ter beschikking werd gesteld van 
de overheidsinstanties. Het gedeelte van dat document dat overeenstemt met het gemeentelijk 
grondgebied en zijn onmiddellijke omgeving maakt het voorwerp uit van kaart 1.3.01. Het gaat om 
een tijdelijke herlezing van het Gewestplan, in afwachting van het bestaan van het toekomstig GBP. 

1.2.2 DE BESTAANDE BBP’S  
Zie kaarten 1.3.02 en 1.3.03. 
 

BROH Stad Ligging KB / BBHR 

99 50-12 WIJK “OORLOGSKRUISENLAAN” 15-06-64

69 50-06 WIJK “VERSAILLESLAAN” 27-02-58

69 50-31 WIJK “VERSAILLES LAAN 1” 07-04-69

69 50-32 WANNECOUTER - STALKRUID 05-07-89

69 16-10 WIJK “WILGENLAAN” ?

122 50-25bis SPORTCOMPLEX KLEINE GROENE WEG 06-10-70

103  WIJK TUSSEN DE GROENE WEG, DE KLEINE GROENE WEG EN DE WIMPELBERGSTRAAT 13-04-89

06 46-60 HUIZENBLOK “HARMONIE - VOORSTAD” 10-03-83

67 31-02 WIJK “VAN PRAET, HEEMBEEKSTRAAT” 08-07-57

173 46-14 HUIZENBLOK “HARMONIE - PIJL - VOORSTAD - FRONTISPIES” 08-10-61

177 50-70 TRASSERSWEG 06-10-86

111 46-21 NOORDWIJK 17-02-67

103 50-51B WIJK “VERSAILLES Q3” 06-10-75

169 46-10 WILLEBROEK - SCHIPPERIJ - HELIHAVEN - BOUDEWIJN 28-04-82

111 46-65B WIJK “EMILE JACQMAINLAAN” 07-06-89

173 46-61? WIJK “BOUDEWIJN - HARMONIE” 08-06-89

83 52-05 WIJK “KASTEEL VAN DE MARKIES VAN ASSCHE” 31-01-61

 

We wijzen erop dat het GewOP niet is afgeweken van de BBP’s voor de perimeter Brussel-Noord. 
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1.2.3 DE VERKAVELINGSVERGUNNINGEN 
De Dienst Stedenbouw van de Stad heeft de inventaris van deze vergunningen gemaakt en ze in kaart 
gebracht. Ze worden aangegeven op kaart 1.3.05. De vergelijking van de verkavelingskaart met het 
grondplan van URBIS, aangevuld met de NGI-gegevens over de bebouwing en de BBP-perimeters, 
maakt het mogelijk een eerste ruwe schatting te maken van de resterende lege ruimte. Die schatting 
zal in aanmerking worden genomen bij het bepalen van de demografische doelstellingen van het 
ontwerp van het GemOP. 

1.2.4 DE ONTEIGENINGEN 
De onteigeningsbesluiten die werden genomen in het kader van BBP’s, zijn gekend en werden 
gerecenseerd door het BROH. De besluiten van andere organismen (NMBS, GOMB...) zijn enkel 
gekend via publicatie in het Staatsblad. Het is dus moeilijk om er een betrouwbare volledige lijst van 
op te stellen. 

Bovendien is de daadwerkelijke realisatie van deze plannen onmogelijk te controleren. De 
onteigeningsbesluiten geven een slecht beeld van de verwervingen van de organismen die gemachtigd 
zijn te onteigenen, omdat die ofwel de goederen in der minne opkopen of de aangekondigde plannen 
niet uitvoeren. 

Anderzijds vermelden sommige herziene BBP’s niet de afwijkingen van de onteigeningsplannen die 
waren gekoppeld aan het vroegere BBP. Die plannen blijven dus van kracht, terwijl ze in wezen 
achterhaald zijn (voorbeeld : de Ring-Zuid in Ukkel). 

1.2.5 DE ZONALE VERORDENINGEN 
Dit punt heeft geen betrekking op Brussel-Noord. 

1.2.6 DE EXPLOITATIEVERGUNNINGEN EN MILIEUVERGUNNINGEN (KLASSE IA EN 
IB). 
Deze vergunningen werden aangevraagd bij het BIM, maar het is niet mogelijk ze te bekomen. 

1.2.7 DE BESCHERMDE GEBIEDEN (BESCHERMING VAN DE NATUUR) 
Dit zijn de gebieden die beschermd worden krachtens de wet van 12 juli 1973 over het natuurbehoud 
en de ordonnantie van 27 april 1995 houdende het behoud en de bescherming van de natuur. 

Ze zijn opgenomen in het beleid van “de groene vermazing”. 

1.2.8 HET BESCHERMD ONROEREND ERFGOED 
In toepassing van de ordonnantie van 4 maart 1993 houdende het behoud van het onroerend erfgoed, 
met uitzondering van de goederen bedoeld in artikel 42 van de hoger vermelde ordonnantie, zijnde, bij 
wijze van overgang, de goederen die werden gebouwd of ontworpen vóór 1 januari 1932.  

De hierna vermelde goederen vormen de bestaande rechtstoestand en zijn volledig in kaart gebracht 
onder de titel “Buitengewoon onroerend erfgoed - bestaande rechtstoestand”. 

De archeologische vindplaatsen, het industrieel erfgoed en andere elementen die in het indicatieve 
luik van het GewOP werden opgenomen, staan niet hier vermeld maar in de feitelijke toestand. 
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1.2.8.1 WETTELIJK REGISTER VAN HET ONROEREND ERFGOED 

De beschermde goederen (en die waarvoor de beschermingsprocedure aan de gang is) op 1 
maart 1996 

�� Beschermde monumenten : 6 
�� de Familistère van Godin op de Nijverheidskaai 
�� Groendreef : vroegere Brusselse graansilo 
�� Willebroekskaai : Mestbak 
�� Hoeve, Ganzenweidestraat 17-19-21 
�� Castrumhoeve 
�� Sint-Elisabethkerk in Haren 

�� Beschermde landschappen : 3 
�� Kluispark; 
�� Castrumweide; 
�� de omgeving van de Sint-Elisabethkerk. 

Er bestaat momenteel geen beschermd “monument en landschap” of beschermd “geheel” in Brussel-
Noord. Er is evenmin een “monument”, “landschap”, “monument en landschap” of “geheel” waarvoor 
de beschermingsprocedure aan de gang is. 

De goederen ingeschreven op de bewaarlijst (of waarvoor de inschrijvingsprocedure aan de 
gang is) op 1 maart 1996 

�� Monumenten in bewaring : Paviljoenstraat 4 : vroeger etablissement Blaton Aubes. 

Er is in Brussel-Noord geen enkel “monument”, “landschap”, “monument en landschap” of “geheel” 
ingeschreven op de bewaarlijst of waarvoor de inschrijvingsprocedure aan de gang is. 

Goederen ingeschreven op de wettelijke inventaris 

Wettelijke inventaris van landschappen (beschermde landschappen) 

Beschermde landschappen : 2 
�� Kluispark 
�� Arthur Maespark 
Wettelijke inventaris van orgels (monumentale orgels) 

Nihil. 

Wettelijke inventaris van het industrieel erfgoed 

Deze inventaris werd goedgekeurd door een regeringsbesluit maar is nog niet gepubliceerd in het 
Staatsblad. De inventaris is dus nog niet wettelijk en zal voorlopig worden opgenomen in de feitelijke 
toestand. 

De beschermde ruimten van het GewOP 

Zie kaart nr. 7 (verordenend) van het GewOP. 

Perimeters van culturele, historische of esthetische waarde of voor stadsverfraaiing 

De bescherming van het erfgoed waarin wordt voorzien door het voorschrift voor “gebieden van 
culturele, historische of esthetische waarde” van het Gewestplan, wordt uitgebreid in een globaal 
perspectief dat een ruimere definitie omvat van het begrip erfgoed, het verfraaiingsbeleid met 
betrekking tot de structurerende ruimten, de bescherming en de aanleg van groene ruimten. 

De tracés van de “Perimeters van culturele, historische of esthetische waarde of voor stadsverfraaiing” 
zijn vermeld op de kaarten 1.2.04 A en B. 
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Structurerende ruimten 

"De structurerende ruimten zijn openbare ruimten van gewestelijk belang, die bepalend zijn voor de 
identiteit en de overzichtelijkheid van de stadsstructuur". Deze structurerende ruimten zijn 
onderworpen aan voorschriften die vergelijkbaar zijn met die van de “Perimeters van culturele, 
historische of esthetische waarde of voor stadsverfraaiing”. Het Gewest verbindt er zich toe om in die 
ruimten verfraaiingswerken uit te voeren, in een eerste fase in een aantal prioritaire structurerende 
ruimten. De tracés van de structurerende ruimten worden weergegeven op kaart 1.3.04 

De gemeente wordt doorkruist door een aantal structurerende ruimten die als prioritair worden 
beschouwd door het GewOP. We vermelden :  
�� de boulevards van de Kleine Ring; 
�� de Jacqmain- en de Bolivarlaan in de Noordwijk; 
�� de Koninginnelaan, de Paleisstraat, de De Troozsquare (Koninklijk Tracé). 

1.2.9 DE STADSRENOVATIE 
Deze elementen van de operationele dynamiek zijn opgenomen in het hoofdstuk "Stad in projecten”. 

1.2.10 DE TERREINEN DIE BIJ K.B. ZIJN BESTEMD VOOR DE INDUSTRIE EN DE 
BUITEN GEBRUIK GERAAKTE INDUSTRIËLE LANDSCHAPPEN  

1.2.10.1 DE BIJ KONINKLIJK BESLUIT VOOR DE INDUSTRIE BESTEMDE TERREINEN 
Brussel-Noord omvat twee terreinen die bij Koninklijk Besluit voor de industrie zijn bestemd, aan 
weerszijden van de autosnelweg van Zaventem. In het verordenende luik van het GewOP zijn die 
terreinen opgenomen in een perimeter voor stedelijke industrie. Het gaat om het researchpark van de 
GOMB “Evere-Brussel”, hoewel dat voor het grootste gedeelte op het grondgebied van Haren is 
gelegen. 

1.2.10.2 DE BUITEN GEBRUIK GERAAKTE INDUSTRIËLE LANDSCHAPPEN 
Een eerste overzicht werd uitgewerkt door de Gemeentelijke dienst van België in het kader van de 
ordonnantie van 13 april 1995 houdende de herinrichting van ongebruikte of verlaten economische 
landschappen. Ingevolge de wijziging van de criteria in de ordonnantie (omvangsdrempel van 3,5 are 
in plaats van 5 are) is de informatie niet langer correct. Er is dus nog geen officiële inventaris in 
overeenstemming met de ordonnantie, aangezien de regering de toepassingsbesluiten nog niet heeft 
goedgekeurd. 

1.2.11 HET ADMINISTRATIEF STATUUT VAN DE WEGEN 
Kaart 1.3.02 onderscheidt de gemeentelijke wegen van de gewestelijke wegen 13. De hiërarchie van de 
wegen van het GewOP wordt er eveneens aangegeven. Eén van de doelstellingen van het GemOP zal 
erin bestaan uit te maken van welke wegen het statuut moet worden aangepast. Men zou kunnen 
overwegen om de niet-lokale wegen (wijkverzamelwegen worden als lokale wegen beschouwd) te 
laten overnemen door het Gewest. En vice-versa.  

                                                      
13 Informatie geleverd door het BUV. 

GemOP Brussel-Noord : document 1 De bestaande toestand (basis dossier) februari 1998  blz 50 

COOPARCH - R.U.  � GEMOP1.6.DOC 



1.2.12 DE ROOIPLANNEN 
De opsomming van die plannen die voor problemen zorgen zal enkel worden opgenomen in het 
ontwerp van het Gemeentelijk Ontwikkelingsplan. De Dienst Stedenbouw van de Stad werkt vandaag 
aan de cartografie van alle rooiplannen. De voornaamste problemen zullen zich vooral voordoen in de 
wijken waarvan de urbanisatie niet is voltooid. De eventuele wijzigingen of afwijkingen van de 
rooiplannen kunnen niet worden opgenomen in het verordenende luik van het GemOP. 

1.2.13 ERFDIENSTBAARHEDEN MET BETREKKING TOT UITZICHT, 
STRAALVERBINDINGEN EN LUCHTVAART 
Zie ook het document "Algemeenheden : Rapport". 

1.2.13.1 ZICHTDIENSTBAARHEDEN 
Op basis van de documenten waarover ze beschikt, en van de inlichtingen die werden ingewonnen bij 
het Gewest, heeft de Stad een algemene balans opgemaakt van de zogeheten zichtdienstbaarheden, in 
de vorm van een listing en grafische voorstellingen op plan. 

Brussel-Noord is betrokken bij de bescherming van het uitzicht op de Basiliek, en dit vanaf 
verschillende punten. De basis voor deze bescherming is een ministeriële omzendbrief van 22-06-
1967, die oplegt dat de gemeenten er rekening mee moeten houden bij de uitwerking van BBP’s in de 
betrokken gebieden. 

1.2.13.2 ERFDIENSTBAARHEDEN M.B.T. STRAALVERBINDINGEN 14 
Bij gebrek aan geactualiseerde grafische documenten dient het Belgisch Instituut voor Postdiensten en 
Telecommunicatie, Dienst Frequentiebeheer, te worden geraadpleegd telkens wanneer een project 
door zijn aard, zijn omvang of om een andere reden een impact kan hebben op de hertzgolven (creatie, 
interferentie...). 

1.2.13.3 ERFDIENSTBAARHEDEN M.B.T. LUCHTVAART 15 
De documenten die momenteel beschikbaar zijn, zijn niet meer actueel. Onlangs werden 
internationale normen uitgevaardigd die gelden voor alle luchthavens. De studie die daaruit 
voortvloeit, is nog aan de gang en er zal binnenkort een richtschema beschikbaar zijn, maar de 
definitieve goedkeuring wordt pas later in 1998 verwacht. 

1.2.14 DE VERKEERSWEGEN EN LANDSCHAPPEN ONDERWORPEN AAN DE 
REGLEMENTERING INZAKE AANPLAKKING EN RECLAME 
De inventaris en cartografie van de overeenstemmende elementen in het kader van het ontwerp-
GemOP, in zover dat de toekomstig Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening (GSV), die een 
gelijkaardige bescherming zal uitbreiden tot het hele gewestelijke grondgebied, deze verordening niet 
achterhaald zal hebben. 

In Brussel-Noord heeft deze verordening betrekking op: 
�� de autosnelweg van Zaventem; 

                                                      
14 Informatie geleverd door de Stad Brussel, Dienst Stedenbouw. 
15 Idem 
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�� de Lambermontlaan; 
�� de Oorlogskruisenlaan verlengd tot aan de Van Praetbrug. 
Het verordenende luik van het GewOP situeert deze assen in structurerende ruimten. 

1.2.15 HET JURIDISCH STATUUT VAN DE WATERLOPEN 
Zie het document "Algemeenheden : Rapport". 

In Brussel-Noord is de Zenne de voornaamste waterloop. Deze is geklasseerd in eerste categorie. 
Vervolgens hebben we de Hollebeek, die zichtbaar is ter hoogte van de Dobbelenbergstraat en de 
spoorweg oversteekt aan de Verdunstraat. Deze waterloop is geklasseerd in de tweede categorie. Tot 
diezelfde categorie behoort de Leibeek, een zijtak van de Zenne die zichtbaar is over een kort stukje 
tussen de Zenne en de Vilvoordselaan. Die twee waterlopen zijn ondergronds verbonden ten noorden 
van het station van Schaarbeek. 

De twee andere waterlopen van de gemeente zijn niet geklasseerd. Het gaat om de Tweebeek die we 
terugvinden tussen de Ransbeekstraat, de Trassersweg en de Kleine Groene Weg, in het sportcomplex 
van de Stad Brussel. Dat geldt ook voor de waterloop die aan de oppervlakte komt langs de 
Klesperstraat en de Ganzenweidestraat. 

1.3 HET GEWOP : HET INDICATIEVE LUIK 
Met het oog op de leesbaarheid werd de commentaar op de aanwijzingen van het GewOP opgenomen 
in de verschillende hoofdstukken over de bestaande toestand. 

1.4 EEN STAD IN PROJECTEN 

1.4.1 DE STEDENBOUWKUNDIGE PLANNEN 
De bestudeerde BBP’s zijn “Thurn & Taxis” en “Kanaal - Helihaven”, eventueel uitgebreid tot de rest 
van de Noordwijk, zodat ze samenvallen met de grens Brussel-Schaarbeek. Twee basisdossiers van 
BBP’s werden goedgekeurd : dat voor de Beemdgracht (de vroegere Wijk van het Kasteel van de 
Markies van Assche) en dat voor de Wijk Trassersweg, maar dit dossier ligt nu stil. 

Verscheidene richtschema’s en/of ontwikkelingsschema’s hebben betrekking op Brussel-Noord, 
waaronder het "Richtschema voor de renovatie en de ontwikkeling van het Kanaal van Brussel" en het 
"Richtschema voor de renovatie en ontwikkeling van het Kanaal van Brussel, zone Noord", de 
operationele opvolging van de studies “Kanaal”, het Richtschema voor het “Becodok", het 
“Structuurplan Kanaal” in het raam van “Brussel, Culturele Hoofdstad 2000", het Koninklijk Tracé) 
en de groene wandeling van Neder-Over-Heembeek. 
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1.4.2 DE OPERATIONELE PLANNEN VAN DE OVERHEID 

1.4.2.1 DE RENOVATIE-OPERATIES VAN VOLLEDIGE HUIZENBLOKKEN EN VAN “ALLEENSTAANDE” 
GEBOUWEN  
Sinds het begin van de jaren ‘80 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor operaties die worden 
betoelaagd door het Gewest. Deze hebben betrekking op een dertigtal huizenblokken of delen van 
huizenblokken die in de loop van 1998 moeten worden voltooid.  

Verder zijn de gemeenten en OCMW’s belast met ongeveer 150 renovatie-operaties rond 
“alleenstaande” gebouwen waarvan ze eigenaar zijn, in het kader van de toepassing van het K.B. van 
8-2-1980 ter organisatie van de renovatie van “alleenstaande” gebouwen, gewijzigd door het K.B. van 
20-11-1986. De onderstaande tabel geeft een balans van die vorm van overheidsrenovatie in aantal 
toegekende en/of voltooide woningen. 
Bron : BROH 

 huizenblokoperaties “alleenstaande” gebouwen totaal aantal woningen totaal  

Brussel 

OCMW 

556 138

368

694 

368 1062

alle gemeenten 

alle OCMW’s 

1633 691

516

2324 

516 2840

 

In Brussel-Noord is er maar één operatie : Frontispies - Harmonie. 

1.4.2.2 DE WIJKCONTRACTEN 
Het GewOP voorzag in vijf wijkcontracten, maar de begrotingsbeperkingen hebben er in een eerste 
fase het Gewest toe gebracht om tijdelijk één operatie te schrappen. Begin 1998 werd de operatie 
“Harmonie” evenwel opnieuw goedgekeurd door de regering als wijkcontract onder de naam 
"Harmonie - Antwerpsesteenweg " 16.  

1.4.2.3 DE VERWERVING VAN LEEGSTAANDE GEBOUWEN DOOR DE GEMEENTEN 
Er werd een balans opgemaakt door Inter-Environnement Bruxelles 17. De volgende tabel geeft het 
aantal toelage-aanvragen dat werd ingediend tussen 1991 en 1995. 
 

 Aantal dossiers Aantal 
gebouwen 

positief ontradend 
effect (1) 

verwerving door de 
gemeente (2)  

zonder ontradend 
effect 

Brussel 34 42 30 3 9

Totaal Gewest 144 173 78 30 65

(1) Renovatie of - zelden - heropbouw aan de gang of voltooid, tekoopstelling. 

(2) Verwerving gebeurd of gepland. 

De dreiging van onteigening volstond om de toestand te deblokkeren voor 78 van de 173 gebouwen. 
Het ontradend effect is dus groot, maar deze strategie heeft weinig uitwerking op gevallen van 
speculatieve leegstand. 

                                                      
16 "Le Soir" van 17 en 18 januari 1998. 
17 "Ville et Habitants 262", september 1966, p. 10 tot 15, artikel van Michèle POPULER 
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1.4.2.4 DE RENOVATIE DOOR DE GOMB (STADSRENOVATIE + ECONOMISCHE EXPANSIE) 
Bron : GOMB activiteitenrapport 1995. De cijfers hierna werden geregistreerd op 31-12-1995. 

Op het vlak van de bouw en renovatie voor gezinnen met een middelgroot inkomen heeft de GOMB, 
in partnership met de privé-sector, een project van 28 appartementen verwezenlijkt op de hoek van de 
Frontispies- en de Harmoniestraat. 

De vastgoedinfrastructuren : bedrijfsterreinen 

De terreinen in Brussel-Noord vertegenwoordigen een totale bruto grondoppervlakte van 457 740 m², 
waarvan netto 174 321 m² beschikbare ruimte overblijft. De onderstaande tabel geeft het aandeel van 
Brussel-Noord inzake terreinen voor bedrijven die door de GOMB ter beschikking worden gesteld : 
1/3 van de totale bruto-oppervlakte; de helft van de beschikbare netto-oppervlakte. 

Terrein Totale bruto-opp. van het terrein Beschikbare netto-opp.

Bruul 16 648 7 246

Kemira 164 070 113 780

Marly 36 245 36 245

Mercator 172 513 0

Noendelle 60 654 9 440

Van Oss 7 610 7 610

Totaal Brussel-Noord 457 740 174 321

Totaal Brussel 462 787 174 321

Totaal Gewest 1 470 045 356 982

 

De onroerende infrastructuren : gebouwen voor bedrijven 

De GOMB heeft 10 081 m² (vloeroppervlakte) op de terreinen Bruul en Marly, die vandaag volledig 
in gebruik zijn. 

Bedrijfsinplantingen 

In totaal gebruiken 178 door de GOMB erkende bedrijven de infrastructuren van de GOMB. De 
verdeling per activiteitensector is enkel gekend op gewestelijk niveau. 

Twee terreinen die klaar zijn voor de vestiging van bedrijven : Kemira en Van Oss 

De site Kemira (17 hectare) zal plaats bieden aan bedrijven uit de agro-voedingssector; een tiental van 
die bedrijven kreeg al de goedkeuring om er zich te vestigen. De site Van Oss was vroeger eigendom 
van Texaco Belgium. Na de sanering van de site door "bio-venting" aan de hand van een drie meter 
dikke grondlaag is het 7 hectare grote terrein nu klaar voor de vestiging van nieuwe bedrijven. 

Inventaris van de industriële lokalen die te koop of te huur zijn 

Grondgebied Aantal lokalen Oppervlakte (m²)

Brussel Haren 28 71 888

Brussel Neder-Over-Heembeek 11 24 632

Brussel Laken 94 99 298

Brussel Jubelpark 4 2 355

Brussel Vijfhoek 63 68 178

TOTAAL Brussel 200 266 351

TOTAAL Gewest 992 1 088 990

Brussel-Noord vertegenwoordigt dus 10% van de beschikbare leegstaande ruimte. 

GemOP Brussel-Noord : document 1 De bestaande toestand (basis dossier) februari 1998  blz 54 

COOPARCH - R.U.  � GEMOP1.6.DOC 



De N.V. IDIM 

De N.V. IDIM is een gemengde vennootschap die partners groepeert uit de openbare sector (GOMB, 
GIMB) en uit de privé-sector met als doel in partnership nieuwe onroerende infrastructuren te creëren 
voor bedrijven; in Neder-Over-Heembeek bestudeert ze de herbestemming van de vroegere SANOFI-
site met een oppervlakte van 5,7 hectare. 

1.4.2.5 DE TAKEN VAN HET WONINGFONDS 
De actie van het Woningfonds inzake woningrenovatie en het toegankelijk maken van de huisvesting 
verloopt volgens drie actielijnen18 : het verstrekken van hypothecaire leningen aan gezinnen met een 
zwak sociaal-economisch profiel, het verlenen van huishuursteun die wordt beschouwd als sociale 
huur voor woningen die werden gekocht, gerenoveerd en doorverhuurd door het Woningfonds, en het 
aanbieden van een huurkoopstelsel.  

Wat de verdeling betreft van de 318 hypothecaire leningen die in 1995 in het Gewest werden 
toegekend, waren er 43, of 13,83 %, in de Stad Brussel. De in 1995 verleende huursteun had op 
gewestelijk niveau betrekking op 594 gebouwen, waarvan 39 op het grondgebied van de Stad Brussel 
(13,27 % van het gewestelijk totaal), verdeeld over 32 gebouwen in prioritaire renovatiegebieden en 7 
daarbuiten, wat samen goed is voor 97 woningen. 

1.4.3 DE PROJECTEN IN WORDING (ZONDER DE GROTE INFRASTRUCTUREN) 
Er bestaan diverse projecten, maar we beperken ons hier tot het vermelden van : 

�� diverse activiteiten op de hele site van Thurn & Taxis; 

�� de reconversie van het Militair Hospitaal en van het CARCOKE-terrein (met het project 
CEBRUVAL) en de SANOFI-terreinen in Neder-Over-Heembeek; 

1.4.4 DE GEPLANDE GROTE INFRASTRUCTUREN EN HUN EFFECTEN 

1.4.4.1 DE HAVEN VAN BRUSSEL EN HET KANAAL 
Er zijn geen plannen om de technische kenmerken van de waterloop in het Brussels Gewest te 
wijzigen, maar toch dient gezegd dat de opening van de sluis van Hingene, ter vervanging van die van 
Wintham, een rechtstreekse verbinding met de Schelde mogelijk maakt. Deze is voortaan toegankelijk 
voor binnenschepen tot 9 000 ton (duwvaart) tegenover 4 500 ton voordien. De toegang voor 
zeeschepen blijft beperkt tot eenheden van 4 500 ton. De haven ligt nog slechts op 5 uur varen vanuit 
Antwerpen, tegenover 7 voorheen. Er is geen invloed meer van eb en vloed en de zeehaven, d.w.z. het 
gedeelte van de haven ten noorden van de Van Praetbrug, is voortaan dus onbeperkt de klok rond 
toegankelijk.  

Deze toegangsverbetering, gekoppeld aan het verdwijnen van de onzekerheden omtrent de toekomst 
van de havenactiviteit in het Brussels Gewest dankzij het GewOP zal de verwezenlijking van bepaalde 
projecten vergemakkelijken. We vermelden in het bijzonder : 
�� de bouw van nieuwe infrastructuren in het TIR-Centrum, na bepaling van de markt en van de te 

ontwikkelen vervoertypes; dit impliceert het sluiten van de overeenkomst omtrent 
terreinuitwisseling met de NMBS. Ook in dit kader past de studie van de overslag- en 
opslagmodaliteiten voor het verkeer dat verbonden is aan de stedelijke distributie; 

                                                      
18 Jaarverslag 1995  
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�� het uitbouwen in de voorhaven van een containerterminal, toegespitst op het pre- of postvervoer 
van de transcontinentale goederenstromen en op short sea shipping (SSS), met verbinding met het 
spoor en de weg (studie aan de gang); het oprichten van een werkgroep met privé-operators, de 
TRW en de NMBS voor het lokaliseren van de basisverkeerstromen om het initiatief te lanceren en 
synergieën te ontwikkelen (realisatie van de terminal in het kader van een multimodaal en 
multifunctioneel platform); 

�� het overmaken aan de Haven van de voormalige Carcoke-terreinen, waarvan de havenbestemming 
door het GewOP gepaard zal moeten gaan met de gedeeltelijke omleiding van de 
Vilvoordsesteenweg. Deze terbeschikkingstelling impliceert het oplossen van het 
saneringsprobleem van deze site; 

�� het inrichten van vervoer via de waterweg van afval en bouwafval. Dit impliceert de 
terbeschikkingstelling door Net Brussel van een terrein aan de Biestebroekkaai en de 
samenwerking tussen twee bedrijven die gevestigd zijn in het havengebied (een havenoperator, 
voor het transport per platbodem, en een afvalrecyclagebedrijf), met het oog op het vervoer van 
bouwafval tussen het zuiden en het noorden van het Gewest. 

Voor de meeste van deze projecten is het behoud van de spoorbediening van het TIR-Centrum en van 
de voorhaven vereist. 

1.4.4.2 DE METRO 
Brussel-Noord is niet betrokken bij de verlenging van het metronet.  

1.4.4.3 DE SPOORWEG 
Op het vlak van spoorweginfrastructuur beschikt de Noordwijk over een uitstekend potentieel aan 
verbindingen met de andere wijken en met de rest van het Gewest. Dit potentieel moet benut worden 
voor de economische ontwikkeling van de stad. De aanvraag voor een stedenbouwkundig attest die 
door de NMBS werd ingediend, biedt de mogelijkheid om de voordelen en de nadelen van de 
inplanting van een tweede HST-terminal op de site van het vormingsstation te analyseren. 

1.4.4.4 DE WEGEN 
In hun huidige stadium zijn de projecten voor wegeninfrastructuur weinig uitgewerkt. Ze hebben 
betrekking op het doortrekken van de Houtweg en van de autosnelweg uit Antwerpen naar de site van 
het vormingsstation.  

1.4.4.5 AFWATERING : HET RICHTPLAN VOOR AFVALWATER 
Dat richtplan werd in 1984 gepubliceerd door het Ministerie van het Brussels Gewest. Het bevat de 
grote bestaande of aan te leggen collectoren. Voor de nieuw aan te leggen collectoren koppelde het 
richtplan destijds de werken in het kader van het prioritair infrastructuurprogramma aan de werken ten 
laste van het Brussels Gewest. 

Voor Brussel-Noord wordt voorzien in de realisatie van een collector voor afvalwater op de 
linkeroever, parallel aan het Kanaal. Die collector vertrekt aan het Saincteletteplein, loopt langs de 
Beco- en Vergotedokken, volgt de Vilvoordsesteenweg tot aan de Van Osslaan en steekt het Kanaal 
over via een sifon om zo het toekomstige zuiveringsstation-noord te bereiken. 

We vermelden nog dat bij de renovatie van de Vilvoordsesteenweg langs het Koninklijk Domein in 
1992 niet het bijbehorende stuk collector werd aangelegd. 
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1.4.5 DE VRAGEN EN REACTIES VAN HET VERENIGINGSLEVEN 
Door de band zullen we ons hier beperken tot de geografisch lokaliseerbare vragen. Sommige daarvan 
zijn de uiting van een mededeling aan de auteur van het project, andere werden ingezameld via Inter-
Environnement of de BRAL, nog andere werden voorgesteld tijdens een vergadering van de 
Raadgevende wijkcommissie. Dit facet werd aangevuld via de oproep om informatiedocumenten die 
werd gelanceerd tijdens die vergadering, en via  de bezoeken die werden georganiseerd met de 
wijkcomités. Alle vragen werden in kaart gebracht. 

Voor het hele studiegebied waren er 62 vragen. Ze hadden betrekking op : het verkeer (21), het milieu 
(13), de openbare ruimte (6), vastgoedprojecten (8), bodembestemmingen (2), verbindingen (10) en 
op een gemeenschappelijk milieu- en verkeersprobleem (2). Naar oorsprong kunnen deze vragen 
opgesplitst worden in 40 vaststellingen of vragen, 6 projecten, 8 reacties en 8 onbekend. 

Daarnaast werd ook door de Stad een soortgelijke inventaris opgemaakt, onder meer via de 
Ontwikkelingscommissies. Deze initiatieven worden beschreven in het document “Krachtlijnen en 
synthese van het beleid”. 
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