
0. INHOUD 

0. INHOUD...................................................................................................... 1 

1. EERSTE DEEL : AANVULLINGEN OP DE BESTAANDE 
TOESTAND EN zijn evolutie ............................................................................ 2 

1.1 DE BESTAANDE FEITELIJKE TOESTAND ....................................................................2 
1.1.1 Algemene toestand in de stad en de wijken : historisch overzicht en recente toestand ..2 
1.1.2 De activiteiten van de stad ...............................................................................................5 
1.1.3 De vormen van de stad ...................................................................................................15 
1.1.4 De verplaatsingen...........................................................................................................17 
1.1.5 Het openbaar beleid .......................................................................................................17 

1.2 De bestaande rechtstoestand ................................................................................................18 
1.2.1 Het verordenende luik van het GewOP en het Gewestplan ...........................................18 
1.2.2 De bestaande BBP’s.......................................................................................................18 
1.2.3 De verkavelingsvergunningen........................................................................................18 
1.2.4 De ontwerp-GBP's..........................................................................................................19 
1.2.5 Varia...............................................................................................................................21 

1.3 Het GewOP : Het indicatieve luIK ......................................................................................22 
1.4 EEN STAD IN PROJECTEN...............................................................................................22 

1.4.1 De stedenbouwkundige plannen ....................................................................................22 
1.4.2 De operationele plannen van de overheid ......................................................................23 
1.4.3 De projecten in wording (zonder de grote infrastructuren) ...........................................24 
1.4.4 De geplande grote infrastructuren en hun effecten ........................................................24 
1.4.5 Resultaten van het openbaar onderzoek.........................................................................28 

 

GemOP Brussel-Noord - Document 2 : de bestaande toestand - aanvullingen Blz. 1 
COOPARCH - R.U. scrl    �  GEMPOP2.6.DOC 



1. EERSTE DEEL : AANVULLINGEN OP 
DE BESTAANDE TOESTAND EN ZIJN 
EVOLUTIE 

Dit deel omvat de nodige aanvullingen voor de uitwerking van het plan, zoals gevraagd door het 
Regeringsbesluit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 4 februari 1999. Onderhavig document 
werkt ook een aantal gegevens bij van het document nr. 1, uit het basisdossier van februari 1998, 
wanneer die informatie beschikbaar en betekenisvol is. Voor het gemak van de lezer behouden we de 
structuur van het document nr. 1.  

1.1 DE BESTAANDE FEITELIJKE TOESTAND 

1.1.1 ALGEMENE TOESTAND IN DE STAD EN DE WIJKEN : 
HISTORISCH OVERZICHT EN RECENTE TOESTAND 1 
Vanaf de 14de eeuw tot in 1795 vormt Brussel met zijn omliggende buitenwijken een natuurlijke 
territoriale, economische en juridische eenheid, gekend als "la cuve de Bruxelles" (het bekken van 
Brussel). De dorpen Molenbeek, Anderlecht, Sint-Gillis, Schaarbeek, Laken, Sint-Joost, Elsene en 
Vorst zijn onderworpen aan de jurisdictie van de Stad via een lokale schepen, die wordt benoemd 
door de burgemeester van de Stad. Hun inwoners betalen dezelfde belastingen en genieten dezelfde 
voordelen als de inwoners van Brussel. 
In 1795 wordt Brussel door de Franse regering gereduceerd tot een departementale hoofdplaats. De 
buitenwijken zullen zich voortaan autonoom ontwikkelen. Nadat ze bij de onafhankelijkheid van 
België wordt uitgeroepen tot hoofdstad, tracht de Stad meermaals haar oude "bekken" terug te 
vormen. Maar door het verzet van de betrokken gemeenten en uit vrees dat de Stad te machtig zou 
worden, verwerpt het nationaal Parlement de idee van een algemene annexatie.  Het Parlement laat 
wel gedeeltelijke en opeenvolgende uitbreidingen toe, die de Stad doen groeien van 415 hectare in 
1853 tot 3 286 hectare in 1925. 
Zo gebeuren de volgende annexaties : 
�� ten noordoosten van de Stad in 1853 met de Leopoldwijk, verlengd tot aan het toekomstige 

Jubelpark; 
�� in het zuidoosten in 1864 met de zone Louiza, het Terkamerenbos en Roosevelt; 
                                                      
1 De historiek van dit deel van Brussel komt uit een brochure "L'extension du territoire de la Ville de Bruxelles 1853 - 1925" 
uitgegeven door de vzw ARCADIA (juli 1996) op initiatief van de Schepen van Stedenbouw van de Stad. 
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�� ten noorden in 1897 en 1921 met de gemeenten die gelegen zijn langs het Kanaal van Willebroek.  
Die annexaties worden toegestaan om de stad in staat te stellen stedenbouwkundige en 
infrastructuurwerken uit te voeren buiten haar territorium, of als compensatie voor de realisatie van 
dergelijke werken. 
We herinneren eraan dat in de loop van de 19de eeuw twee belangrijke feiten Brussel in rechtstreeks 
contact brengen met haar buitenwijken :  
�� de geleidelijke verdwijning van de wallen en hun verbouwing tot randboulevards tussen 1819 en 

1850; 
�� de opheffing van het octrooi - belasting op elk goed dat de stad wordt binnengebracht - in 1860. 

Die belasting zette een rem op het handelsverkeer tussen Brussel en zijn buitenwijken. De 
opheffing door de minister van financiën Frère-Orban maakt komaf met de laatste barrière tussen 
stad en buitenwijken en komt de urbanisatie buiten de Vijfhoek ten goede. 

Met de annexaties van 1853 en 1864 kreeg de bovenstad er een aantal sjieke wijken bij. De 
benedenstad, ten westen van de pas aangelegde centrale boulevards, kent een intense industriële en 
handelsactiviteit, die weinig ruimte laat voor monumenten en prestigieuze stedenbouwkundige 
projecten. Nochtans breidt de Stad haar gebied uit naar het noorden, niet om er de burgerij te 
huisvesten, die niets moet hebben van het lawaai en de fabrieken, maar om Brussel te voorzien van 
een moderne havenuitrusting, waardoor de Stad zich ten volle kan toeleggen op het nieuwe industriële 
tijdperk. 
Het kanaal van Willebroek  
Sinds de Middeleeuwen importeert Brussel grondstoffen en exporteert ze eindproducten, dit 
voornamelijk via de scheepvaart. Dat verkeer, dat van vitaal belang is voor de Stad, komt vanaf de 
13de eeuw in het gedrang door de geleidelijke verzanding van de Zenne. Filips de Goede laat werken 
uitvoeren om de bedding te herstellen en sluizen te plaatsen. Maar om de scheepvaart makkelijker en 
sneller te laten verlopen, wordt onder het bewind van Karel V een kanaal uitgegraven, parallel met de 
Zenne. Het Kanaal van Willebroek, dat wordt ingehuldigd in 1561, is 28 km lang en 30 m breed. Het 
verlaat Brussel langs de "Porte du Rivage" (vandaag het Ijzerplein) waar het op het grondgebied van 
Molenbeek komt. Tussen 1560 en 1565 worden heel wat dokken uitgegraven, in de Vijfhoek, tussen 
de "Porte du Rivage" en de voormalige Sint-Katelijnekerk. 
Het kanaal Brussel - Charleroi 
Ingevolge de sterke industriële ontwikkeling van het zuidelijke landsgedeelte wordt vanaf 1827 een 
kanaal aangelegd naar Charleroi. Dankzij de aanwezigheid van dat kanaal kent Molenbeek gedurende 
de hele 19de eeuw een buitengewone groei. In de jaren 1870 is deze gemeente het "Belgische 
Manchester". De industriële bedrijven vestigen zich namelijk liefst op de Molenbeekse oever : de 
terreinen zijn er nog onbebouwd en goedkoper dan op de Brusselse oever. Bovendien konden ze 
daardoor tot in 1860 de octrooibelastingen vermijden. 
Al meteen na de inhuldiging in 1832 wordt de capaciteit van het kanaal van Charleroi ontoereikend 
bevonden. Als gevolg van de vooruitgang van de stoomscheepvaart, de toename van het laadvermogen 
van de schepen en de bloei van de handel en de industrie moeten er algauw nieuwe werken worden 
gestart. Die bestaan erin de twee kanalen te verdiepen en goederenopslagplaatsen en moderne 
havenuitrustingen te bouwen. 
De "Société du Canal" 
Sinds 1835 bouwt de nationale spoorwegmaatschappij in België één van de dichtste netten van 
Europa uit, waarvan Brussel de draaischijf vormt. Het eerste station bevindt zich aan de Groendreef, 
maar in enkele jaren tijd krijgt de Stad een indrukwekkende spoorweginfrastructuur. Het goedkopere 
scheepsvervoer blijft evenwel een alternatief voor het vervoer van goederen naar de hoofdstad. De 
Stad, de Provincie en de handelsmilieus ijveren voor de modernisering van de kanalen en de haven. 
Omdat de vooropgestelde moderniseringskosten de financiële middelen van de Stad overschrijden 
(die tot dan toe alleen instond voor de bouw, het beheer en het onderhoud van het kanaal van 
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Willebroek), moet een beroep worden gedaan op andere overheidsinstanties. Zo wordt in 1896 de 
"Société anonyme du Canal et des Installations Maritimes" opgericht. Deze vennootschap moet 
toezien op het beheer en de modernisering van de haven en het kanaal. Deelnemende partijen in de  
vennootschap zijn de Belgische Staat, de Stad, de Provincie Brabant, negen gemeenten van het 
Brussels Gewest en Vilvoorde 2. 
De annexatie van 1897 
In 1897 worden de grenzen van Brussel verlegd naar het noorden om de modernisering van de haven 
in het stedelijk grondgebied te integreren. Deze uitbreiding omvat het terrein Thurn & Taxis, destijds 
gelegen op grondgebied van Laken en Molenbeek, de toekomstige dokken Beco en Vergote en hun 
onmiddellijke omgeving, en het stuk van het kanaal van Charleroi tussen het Ninoofseplein en het 
Saincteletteplein. Schaarbeek staat een miniem deel van zijn territorium af, maar Molenbeek levert 
ruim 49 hectare (waarvan 5 onbebouwd) in en een duizendtal inwoners, zonder enige vergoeding, 
terwijl Laken meer dan 40 hectare afstaat. De overdracht van de Groendreef, die tot in de 18de het 
equivalent was van de Louizalaan in de 19de eeuw, levert deze gemeente een vergoeding op. 
De eerste moderniseringen 
De ontwerpplannen van 1896 voorzien in het dichten van de dokken binnen de Vijfhoek (werken die 
worden voltooid in 1910) en de aanleg van de dokken Beco en Vergote. Dat laatste dok wordt 
geleidelijk aan uitgerust met loodsen en opslagterreinen. De kaaien worden per spoorweg verbonden 
met het nieuwe complex van Thurn & Taxis, waar - onder meer - een havenstation wordt 
ondergebracht (BOSMANS en VANDEVELD, 1907) en depot B dat sinds 1988 buiten gebruik is 
(VAN HUMBEEK). 
De inhuldiging van de haven, die wordt uitgesteld door de oorlog, grijpt plaats in 1922. De haven is 
voortaan toegankelijk voor schepen tot 300 ton. 
Naar nieuwe annexaties voor de bouw van een voorhaven  
Het ontwerp van 1896 is slechts een fase in de aanleg van de zeehaven. In deze tijd is er al sprake van 
om een voorhaven aan te leggen stroomafwaarts van het Vergotedok. In 1911 wordt in politieke 
middens de discussie hervat over de toekomst van de haven en de bijkomende territoriale annexaties. 
Naast de snelle verzadiging van de bestaande installaties is er nog een ander probleem dat pleit voor 
de aanleg van een voorhaven : de spoorwegbrug van Laken moet opgetrokken worden bij het 
doorkomen van schepen, maar er komen meer dan 200 treinen langs per dag. De schepen zouden er 
dus belang bij hebben om hun goederen stroomafwaarts van de brug te kunnen lossen. De 
voorstanders van de annexatie van nieuwe gebieden halen als argument de coherente ontwikkeling 
van de Brusselse agglomeratie aan. 
De annexatie van 1921 
Krachtens de wet van 30 maart 1921 worden de gemeenten Laken en Neder-Over-Heembeek volledig 
opgenomen in de Stad Brussel, evenals delen van het grondgebied van de gemeenten Schaarbeek en 
Molenbeek. 
Het geannexeerde grondgebied van Schaarbeek omvat de rechteroever van het kanaal. Daar bevinden 
zich de site van Schaarbeek-Vormingsstation en het station van Schaarbeek dat in 1913 werd 
gebouwd door ingenieur DE PAEPE en architect SEULEN. De site omvat ook het "Plaine de 
Montplaisir", dat later een gasfabriek wordt en uiteindelijk wordt omgevormd tot het Europees 
Centrum voor fruit en groenten. 
Het geannexeerde grondgebied van Molenbeek stemt overeen met de huidige Noordwijk, een 
vroegere buitenwijk van Laken. Het Noordstation wordt in dienst genomen in 1841 op het 
grondgebied van Sint-Joost-ten-Node. De opening van het nieuwe station gaat gepaard met de 

                                                      
2 Deze wordt op 1 juni 1993 opgevolgd door de gewestelijke vennootschap van de Haven van Brussel; die neemt bovendien 
het beheer over van het Brussels gedeelte van het kanaal van Charleroi, dat voordien werd beheerd door het Ministerie van 
Openbare Werken, bestuur der steenkoolkanalen.  
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urbanisatie van de omgeving. Dat was een dichte en drukke arbeiders- en handelswijk, die volledig 
werd verwoest door het "Manhattan"-project in de jaren 70. 
Neder-Over-Heembeek ligt tussen Laken en Vilvoorde op de linkeroever van het kanaal. Dankzij de 
annexatie van 1921 kunnen de werken voor de aanleg van de voorhaven en haar 7 km kaaien worden 
gestart. Die worden voltooid met de inhuldiging van de ophaalbrug van Buda in 1955. De 
onderneming Carcoke vestigt zich langs het kanaal in de jaren '20. Eind de jaren '70, verlaat het 
Militair ziekenhuis de Kroonlaan om zich in de velden te gaan vestigen, in het noorden. 
Haren was een dorp van 3 500 inwoners, gelegen temidden van de velden. Het grondgebied van deze 
gemeente omvatte 530 hectare op de rechteroever van het kanaal. Er stond toen een kasteel op de 
plaats van het huidige vormingsstation. Meteen na de annexatie levert de Stad vergunningen af voor 
tal van werken voor de sanering en de verbetering van het wegennet. Er worden stromend water, gas 
en elektriciteit gelegd. Dit dorp, dat lang in de vergetelheid leefde, lijkt slechts aan het Brusselse 
leven deel te nemen door de hinder die wordt veroorzaakt door een aantal grote voorzieningen : de 
luchthaven, de spoorweguitbreidingen voor de HST, ... De naam zelf wordt echter wel vergeten : als 
men het heeft over de NAVO of de Europese zetel van TOYOTA, spreekt men van Evere, terwijl ze 
eigenlijk gelegen zijn in Haren ... 

1.1.2 DE ACTIVITEITEN VAN DE STAD 

1.1.2.1 DOMINANTE STEDENBOUWKUNDIGE BESTEMMINGEN PER HUIZENBLOK 

1.1.2.2 BEVOLKING EN HUISVESTING 
Algemene evolutie van het aantal inwoners 3 

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

 1970 1981 1991 1995 1997 % 81-97 1998 1999 
Gewest 1 075 136 997 293 954 045 951 580 950 597 - 4,7 953 175 954 460

Brussel 161 080 139 678 136 424 135 681 133 845 - 4,2 134 046 134 243

Brussel-Noord - 24 000 25 973 - 27 533 14,7 26 761 4

Noordwijk - 6 944 8 089 - 8 872 27,8 7 720

Neder-Over-Heembeek - 13 752 14 630 - 15 072 9,6 15 408

Haren - 3 304 3 254 - 3 589 8,6 3 633
 

De trage maar gestage bevolkingsgroei die Brussel-Noord kent sinds 1981, werd onderbroken in 1999. 
In dat jaar wordt een sterke daling waargenomen in de Noordwijk, zijnde 1.152 inwoners of 13 %. In 
de andere wijken blijft de bevolking groeien. Er is geen verklaring voor dit verschijnsel. 

1.1.2.3 UITWERKING VAN EEN TYPOLOGIE VAN DE WIJKEN  

1.1.2.4 DE ECONOMIE EN DE WERKGELEGENHEID 
De evolutie van de werkgelegenheid voor loontrekkenden is nog negatiever in Brussel dan in het 
gewest, ook al heeft het aantal banen zich de voorbije jaren min of meer gestabiliseerd. Helaas kunnen 
deze cijfers niet per wijk worden getransponeerd. 
 

De evolutie van het aantal loontrekkenden op 30 juni (bron : BRES 1991,1992,1993 en 1996 en SIB 1998) 

                                                      
3 Op 1 januari voor Brussel en het Gewest. 
4 Cijfers van het Rijksregister. 
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 1980 1990 1992 1993 1994 1995 1996 1997
Brussel 256 898 248 603 237 162 237 812 227 777 233 038 231 761 235 855
 103.34 100 95.40 95.66 91.62 93.74 93.23 94.87
Totaal BHG 584 758 582 729 571 130 567 772 555 549 560 247 557 028 562 917
 100.35 100 98.01 97.43 95.34 96.14 95.59 96.60

 

De tewerkstelling van loontrekkenden in Brussel kende een lichte groei sinds 1994, dat het 
slechtste jaar was van de voorbije 20 jaar wat het aantal loontrekkenden betreft. De evolutie op lange 
termijn toont aan dat de daling van de gewestelijke tewerkstelling van loontrekkenden betrekking 
heeft op 10 gemeenten, voornamelijk gemeenten in de eerste stadskroon en / of met een industriële 
traditie. Opmerkelijke uitzonderingen zijn Anderlecht en, in mindere mate, Molenbeek, waar de 
tewerkstelling van loontrekkenden toeneemt. De secundaire tewerkstelling daalt er, terwijl de tertiaire 
tewerkstelling een verschuiving ten nadele van de centraal gelegen gemeenten vertoont. De 
gemeenten in het zuiden en het zuidoosten behouden hun werkgelegenheidspeil of zien dat zelfs 
aanzienlijk toenemen.  
Het aantal zelfstandigen volgt dezelfde algemene tendensen. Maar de berekeningsmethode die door 
het RISVZ wordt gebruik, werd grondig veranderd in 19955, waardoor geen vergelijkingen meer 
mogelijk zijn op het niveau van de Stad, die een te klein referentiegebied vormt. 
De evolutie van het aantal loontrekkenden in het gewest per sector illustreert ook het fenomeen van 
de terugval van de secundaire sector ten voordele van de tertiaire sector. 
 

Sectorale verdeling van het aantal loontrekkenden per sector 
(bron : BRES 1995 en 1996, SIB 1998 en BGDA) 

 

  1992 1996 1997 

Brussel  

�� Primaire sector 33 31 Niet beschikbaar 

�� Secundaire sector 20 299 16 266 Niet beschikbaar 

�� Tertiaire sector 216 830 215 495 Niet beschikbaar 

�� Algemeen totaal 237 162 231 761 Niet beschikbaar 

BHG  

�� Primaire sector 321 310 298 

�� Secundaire sector 79 701 65 161 64 197 

�� Tertiaire sector 491 108 491 557 498 422 

�� Algemeen totaal  571 130 557 028 562 917 
 

De meeste van die loontrekkenden zijn tewerkgesteld in de privé-sector (60 %), maar van 1990 tot 
1996, daalde dat aandeel met 4 %. De privé-sector heeft ruim 42.000 banen verloren, terwijl er in de 
openbare sector ruim 16.600 nieuwe banen werden gecreëerd. De situatie in Vlaams- en Waals-
Brabant is helemaal niet vergelijkbaar met die van het Gewest, zoals duidelijk blijkt uit de volgende 
tabel. 
 

Evolutie van het aantal loontrekkenden volgens openbaar of privé-statuut (bron : BGDA) 
 

 1990 1996 evolutie 
 privé openb. totaal privé openb. totaal privé openb. 

                                                      
5 Statistische Indicatoren van Brussel, tabel en methodologische nota IV.6. 
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BHG 65 % 35 % 582 729 60 % 40 % 557 028 - 11 % 8 %
Vlaams-Brabant 70 % 30 % 263 698 75 % 25 % 283 363 18 % - 8 % 6

Waals-Brabant 67 % 33 % 72 893 69 % 31 % 81 096 12 % 10 %
 

Ook al stellen we vast dat de totale werkgelegenheid in het Gewest nagenoeg stabiel is gebleven, toch 
dient gezegd dat dit de inwoners niet ten goede komt, want die verliezen bijna 7.500 banen. Opvallend 
is dat de secundaire sector in het Brusselse niet de tewerkstelling van lokale werknemers bevordert, 
aangezien bijna 60 % van de werknemers in die sector in 1997 afkomstig zijn uit de andere Gewesten. 
We merken ook een omkering van de tendens ten overstaan van de voorgaande jaren, in die zin dat het 
banenverlies in de sector nagenoeg gelijk is voor de inwoners van het Gewest en voor de inwoners 
van Vlaanderen.  
Ook al namen de inwoners van het Gewest in 1997 meer dan 46 % van de banen in de tertiaire sector 
voor hun rekening, toch hebben zij nauwelijks geprofiteerd van de 16.500 nieuwe banen in deze 
sector, waarvan er meer dan 15.000 werden ingenomen door inwoners van Vlaanderen. 

Verdeling van de werknemers in het BHG volgens verblijfplaats (bron : BGDA) 
 

 1992 1997 evolutie 92 97 
Woonplaats secundaire 

sector 
tertiaire 
sector 

totaal secundaire 
sector 

tertiaire 
sector 

totaal secundaire 
sector 

tertiaire 
sector 

BHG 47 504 244 167 291 671 39 134 245 050 284 184 - 8 370 883
 41.20 47.46 46.31 40.39 46.14 45.25 45.45 5.30
Vlaanderen 43 886 173 365 217 251 35 451 18 858 224 009 - 8 435 15 193
 38.06 33.70 34.50 36.59 35.50 35.67 45.80 91.16
Wallonië 23 907 96 947 120 854 22 295 97 537 119 832 - 1 612 590
 20.74 18.84 19.19 23.01 18.36 19.08 8.75 3.54
Totaal 115 297 514 479 629 776 96 880 531 145 628 025 - 18 417 16 666

NB De tewerkstellingscijfers verschillen van de hoger vermelde cijfers omdat ze afkomstig zijn van peilingen waarvan de 
resultaten werden geëxtrapoleerd. 

 
De economische rol van de Haven van Brussel 
De Haven van Brussel, die meer dan 250 bedrijven7 groepeert, biedt op haar site bijna 8.000 
rechtstreekse banen en nog eens 2.000 indirecte banen. De installatie van de uitrustingen voor de 
realisatie van een krachtig intermodaal platform (zie 1.4.4.1.1) moet deze pool nog versterken en 
bijdragen tot zijn verdere ontwikkeling. De NMBS, van haar kant, heeft beslist om 35 miljoen uit te 
trekken voor de ontwikkeling van de spoorwegactiviteiten in verband met het goederentransport en de 
optimalisering van de bediening van de haven.  
We wijzen erop dat het goederentransport over het water tussen 1994 en 1997 een globale stijging 
kende van 6 % van het verkeer eigen aan Brussel, ondanks het feit dat het globale verkeer stabiel blijft 
met + 1 %, ten opzichte van 1994, dit als gevolg van de daling met 13 % van het transitverkeer. 
 
De evolutie van het havenverkeer eigen aan Brussel per productcategorie 
 

Producten (x 1000 ton) 1995 1996 1997 Evolutie in % 95-97 

Landbouwproducten 232 276 323 + 39 

                                                      
6 Maar -23 % in het arrondissement Halle-Vilvoorde ! 
7 De Haven liet in 1997 een studie uitvoeren naar "Het economische gewicht van de bedrijven die gevestigd zijn in de site 
van de Haven van Brussel", door het Brussels Observatorium van de arbeidsmarkt en de kwalificaties. 
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Voedingsmiddelen 203 236 257 + 27 

Vaste brandstoffen 10 87 60 + 531 

Aardolieproducten 1 435 1 535 1 410 - 2 

Mineralen en schroot 53 61 53 + 1 

Metallurgieproducten 225 137 185 - 18 

Bouwmaterialen 1 344 1 301 1 283 - 5 
Meststoffen 6 0 0 niet representatief 

Chemische producten 0 5 0 niet representatief 

Varia 0 0 0 niet representatief 

Totaal 3 508 3 638 3 571 + 2 

 

1.1.2.5 VOORZIENINGEN EN DIENSTEN 

1.1.2.5.1 Handelsactiviteiten 
Om de traditionele handelspolen in staat te stellen hun concurrentiepositie te versterken, in het 
bijzonder ten opzichte van de grote geïntegreerde polen in de periferie, heeft het Gewest twaalf 
"handelskerncontracten" in het leven geroepen, waarvan er vier gesitueerd zijn op het grondgebied 
van de Stad. Brussel-Noord is er niet direct bij betrokken; maar we melden wel in de onmiddellijke 
nabijheid de contracten "Centrumlanen - Nieuwstraat" (Vijfhoek) en "Marie-Christine" (Laken). 
Het "Observatoire du Commerce", dat de beslissingnemers inzake commerciële ontwikkeling moet 
helpen, is helaas nog niet operationeel. 
Eind september 1998 ontstond de idee om in het havenstation Thurn & Taxis een "Outlet center" in te 
richten van +/- 41.000 m2 ("Brussels Factory8") en 2.500 parkeerplaatsen. Zo'n handelscentrum 
bestaat uit fabriekswinkels die niet noodzakelijk op dezelfde cliënteel mikken als die van het 
stadscentrum; het verzorgingsgebied reikt verder dan 100 kilometer. Dit project werd (nog?) niet 
geconcretiseerd; intussen zien we op onze muren reclamepanelen voor het handelscentrum van 
Roubaix… 
Het belang van de ontwikkeling van de elektronische handel, waarin de postorderverkoop zowat in 
overvloeit, blijft een ongekende parameter. Maar we dienen zeker aandacht te schenken aan de 
weerslag ervan inzake verpakkingen en leveringen.  

                                                      
8 Rond dit project werd op 18 oktober 1998, op initiatief van de Stad, een informatievergadering gehouden met de 
verschillende actoren die betrokken zijn bij de Brusselse handel. 
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1.1.2.5.2 Onderwijs 
Totale schoolbevolking 

bron : BRES en Statistische Indicatoren van Brussel 
 

 kleuterschool lager middelbaar hoger totaal 

 F Nl F Nl F Nl F Nl F Nl 

Brussel 94-95 5 726 1 502 11 559 2 031 14 696 3 205 7 257 6 746 39 238 13 484

Brussel 95-96 5 800 1 516 11 588 1 965 15 054 3 196 8 917 6 746 41 359 13 423
BHG 94-95 33 630 8 598 65 438 9 952 70 127 12 801 24 136 12 119 193 331 43 470

BHG 95-96 33 753 8 807 65 548 10 124 70 891 12 573 26 588 12 119 196 780 43 623

1.1.2.5.2.1 Frequentering van de Franstalige gemeentescholen  
In de volgende beschouwingen moet rekening worden gehouden met het bestaan van het complex 
"Reine Astrid", in de onmiddellijke nabijheid van de perimeter. De informatie zal gegroepeerd 
worden per wijk. We beperken ons voorlopig tot het kleuteronderwijs, het lager en middelbaar 
onderwijs, die meer dan 2/3 van de schoolbevolking vertegenwoordigen. 
De cijfers van het "Département Instruction publique" (verbeterd en bijgewerkt op 17 juni 1997) 
stellen ons in staat om de onderstaande tabellen uit te werken met betrekking tot de frequentering en 
de herkomst van de schoolbevolking. 
Het Franstalig kleuteronderwijs telde in 96/97 in totaal 988 leerlingen en kende een lichte maar 
regelmatige daling van de frequentering sinds 88/89, toen deze groep nog 1.164 leerlingen omvatte. 
Ruim 70 % van die leerlingen waren Brusselaars, maar met sterke verschillen per wijk : 58 % in 
Haren en 81 in Neder-Over-Heembeek. In diezelfde periode telde het Franstalig lager onderwijs 1.562 
leerlingen en werd deze categorie eveneens gekenmerkt door een lichte maar gestage daling van de 
frequentering sinds 88/89, toen er nog 1.739 waren. Meer dan 68 % van die leerlingen waren 
Brusselaars en 19 % van hen woonde buiten het gewest. Het Franstalig middelbaar onderwijs telde 
636 leerlingen in 96/97, en werd gekenmerkt door een lichte maar gestage stijging van de 
frequentering sinds 88/89, toen deze categorie 591 leerlingen telde. Meer dan 60 % van die leerlingen 
waren Brusselaars, terwijl 33 % woonachtig was buiten het gewest. 
Franstalig kleuteronderwijs 
(met inbegrip van de basisschool Tivoli, Claessensstraat 59, voor de NW) 
 

Evolutie in absolute cijfers 
 

 88/89 89/90 90/91 91/92 92/93 93/94 94/95 95/96 96/97 
NW 615 593 605 499 488 475 470 474 436

Haren 68 63 66 59 72 66 79 66 67

NOH 481 486 537 532 495 500 510 505 485

TOT B-N 1 164 1 142 1 208 1 090 1 055 1 041 1 059 1 045 988

(Astrid) (147) (154) (152) (159) (160) (214) (238) (245) (237)

STAD 3 903 3 944 3 992 3 936 3 911 3 882 3 899 3 911 3 859
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Herkomst van de schoolbevolking, voor 96/97 

 

 Brussel % 18 andere 
gemeenten 

% buiten het 
Gewest 

% Totaal 

NW 353 80.96 78 17.89 5 1.15 436

Haren 39 58.21 11 16.42 17 25.37 67

NOH 322 66.39 40 8.25 145 14.68 485

TOT B-N 714 72.27 129 13.06 145 14.68 988

(Astrid) (123) (51.90) (11) (4.64) (103) (43.46) (237)

STAD 2 368 61.36 1 036 2 6.85 455 11.79 3 859

 
Franstalig lager onderwijs 
(met inbegrip van de basisschool Tivoli, Claessensstraat59, voor de NW) 
 

Evolutie, in absolute cijfers, bijzonder lager onderwijs niet meegerekend 
 

 88/89 89/90 90/91 91/92 92/93 93/94 94/95 95/96 96/97 
NW 854 780 761 724 642 619 616 632 618

Haren 131 124 115 76 99 102 111 127 133

NOH 754 762 770 809 804 810 808 812 811

TOT B-N 1 739 1 484 1 436 1 394 1 367 1 376 1 362 1 379 1 562

(Astrid) (383) (390) (386) (404) (413) (435) (475) (526) 496

STAD 7 929 7 791 7 707 7 539 7 492 7 482 7 419 7 416 7 480

 
Origine van de schoolbevolking, voor 96/97 

 

 Brussel % 18 andere 
gemeenten 

% buiten het 
Gewest 

% Totaal 

NW 489 79.13 118 19.09 11 1.78 618

Haren 85 63.91 0 0.00 48 36.09 133

NOH 498 61.41 79 9.74 234 28.85 811

TOT B-N 1 072 68.63 197 1 2.61 293 18.76 1 562

(Astrid) (260) (52.42) (51) (10.28) (185) (37.30) (496)

STAD 4 238 56.66 2 261 30.23 981 13.11 7 480

 
Franstalig middelbaar onderwijs 

Evolutie, in absolute cijfers 
 

 88/89 89/90 90/91 91/92 92/93 93/94 94/95 95/96 96/97 

NW - - - - - - - - -

Haren - - - - - - - -

NOH 591 594 589 593 599 608 631 657 636

TOT B-N 591 594 589 593 599 608 631 657 636

(Astrid) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-)

STAD 10 543 10 401 9 917 9 644 9 392 9 044 8 919 9 000 8 794
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Origine van de schoolbevolking, voor 96/97 

 

 Brussel % 18 andere 
gemeenten 

% buiten het 
Gewest 

% Totaal 

NW - - - - - - -

Haren - - - - - - -

NOH 385 60.53 42 6.60 209 32.86 636

TOT B-N 385 60.53 42 6.60 209 32.86 636

(Astrid) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-)

STAD 2 850 32.41 4 268 48.53 1 676 19.06 8 794

1.1.2.5.2.2 Frequentering van de Nederlandstalige gemeentescholen 
Het Nederlandstalig kleuteronderwijs telde in 96/97 240 leerlingen en kende een zekere stabiliteit van 
de frequentering sinds 88/89, toen er 205 leerlingen waren. Meer dan 73 % van die leerlingen waren 
Brusselaars, terwijl de leerlingen van buiten het gewest meer dan 11 % vertegenwoordigden. In 
diezelfde periode telde het Nederlandstalig lager onderwijs 251 leerlingen en werd deze categorie 
eveneens gekenmerkt door een stabiele frequentering sinds 88/89, toen er evenveel leerlingen waren. 
Bijna 71 % van hen waren Brusselaars en 15 % woonden buiten het gewest. Het Nederlandstalig 
middelbaar onderwijs telde 268 leerlingen in 96/97, en kende eveneens een nagenoeg stabiele 
frequentering sinds 88/89, toen er 269 leerlingen waren. Minder dan 25 % van deze leerlingen waren 
Brusselaars, terwijl bijna 60 % van hen woonachtig was buiten het gewest. 
 
Nederlandstalig kleuteronderwijs  
(met inbegrip van de Leidstarschool, Claessensstraat 59, voor de NW) 

Evolutie, in absolute cijfers 
 

 88/89 89/90 90/91 91/92 92/93 93/94 94/95 95/96 96/97 

NW 129 139 133 137 123 123 144 149 156

Haren 35 31 27 30 30 28 30 30 36

NOH 52 62 64 61 52 48 53 46 48

TOT B-N 205 216 205 204 184 180 209 196 240

(Astrid) (116) (114) (100) (91) (84) (87) (94) (82) 86

STAD 479 492 492 496 479 496 547 520 545

 
Herkomst van de schoolbevolking, voor 96/97 

 

 Brussel % 18 andere 
gemeenten 

% buiten het 
Gewest 

% Totaal 

NW 122 78.21 28 17.95 6 3.85 156

Haren 27 75.00 3 8.33 6 16.67 36

NOH 27 56.25 6 12.50 15 31.25 48

TOT B-N 176 73.33 37 15.42 27 11.25 240

(Astrid) (31) (36.05) (-) (-) (55) (63.95) (86)

STAD 376 68.99 64 11.74 105 19.27 545
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Nederlandstalig lager onderwijs  
(met inbegrip van de Leidstarschool, Claessensstraat 59, voor de NW) 
 

Evolutie, in absolute cijfers 
 

 88/89 89/90 90/91 91/92 92/93 93/94 94/95 95/96 96/97 

NW 131 120 127 133 124 124 124 136 133

Haren 40 36 38 43 36 42 42 36 35

NOH 80 85 81 87 95 90 88 90 83

TOT B-N 251 241 246 263 255 256 254 262 251

(Astrid) (180) (168) (157) (160) (155) (125) (120) (125) 130

STAD 590 583 561 592 589 577 579 596 569

 
Herkomst van de schoolbevolking, voor 96/97 

 

 Brussel % 18 andere 
gemeenten 

% buiten het 
Gewest 

% Totaal 

NW 97 72.93 25 18.80 11 8.27 133

Haren 24 68.57 3 8.57 8 22.86 35

NOH 57 68.67 7 8.43 19 22.89 83

TOT B-N 178 70.92 35 13.94 38 15.14 251

(Astrid) (26) (20.00) (6) (4.62) (98) (75.38) (130)

STAD 327 57.47 63 11.07 179 31.46 569

 
Middelbaar onderwijs Nederlandstalig 

Evolutie, in absolute cijfers 
 

 88/89 89/90 90/91 91/92 92/93 93/94 94/95 95/96 96/97 

NW - - - - - - - - -

Haren - - - - - - - - -

NOH 269 272 248 223 201 206 219 246 268

TOT B-N 269 272 248 223 201 206 219 246 268

STAD 781 778 720 718 669 652 636 649 668

 
Herkomst van de schoolbevolking, voor 96/97 

 

 Brussel % 18 andere 
gemeenten 

% buiten het 
Gewest 

% Totaal 

NW - - - - - - -

Haren - - - - - - -

NOH 66 24.63 43 16.04 159 59.33 268

TOT B-N 66 24.63 43 16.04 159 59.33 268

STAD 128 19.16 163 24.40 377 56.44 668

 

1.1.2.5.2.3 Frequentering van het gemeentelijk bijzonder onderwijs 
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Evolutie, in absolute cijfers 
 

 88/89 89/90 90/91 91/92 92/93 93/94 94/95 95/96 96/97 

NW - - - - - - - - -

Haren - - - - - - - - -

NOH 233 244 272 262 275 285 272 275 278

TOT B-N 233 244 272 262 275 285 272 275 278

(Astrid) (179) (158) (154) (153) (153) (158) (157) (142) (132)

STAD 575 593 617 694 679 742 740 748 742

 
Herkomst van de schoolbevolking, voor 96/97 

 

 Brussel % 18 andere 
gemeenten 

% buiten het 
Gewest 

% Totaal 

NW - - - - - - -

Haren - - - - - - -

NOH 112 40.29 131 47.12 35 12.59 278

TOT B-N 112 40.29 131 47.12 35 12.59 278

(Astrid) (95) (68.84) (22) (15.94) (21) (15.22) (138)

STAD 350 47.17 279 36.60 113 15.23 742

 

1.1.2.5.2.4 Lokalisatie van de centrale keuken. 
De centrale voor schoolmaaltijden had het plan opgevat om de nieuwe centrale keuken onder te 
brengen in de Noordwijk, in een gebouw van de Stad. Die lokalisatie was in strijd met het richtschema 
dat als bijlage gaat bij het basisdossier van het GemOP. Het Bestuur is dus op zoek gegaan naar een 
alternatieve lokalisatie; de centrale keuken zal uiteindelijk worden geïnstalleerd op de site van de 
vroegmarkt. 

1.1.2.6 HET SOCIALE LUIK 

1.1.2.6.1 Werkloosheid 
Het aantal werklozen heeft zich min of meer gestabiliseerd rond de 9.700 sinds 1995, maar is meer 
dan 40 % gestegen ten opzichte van 1990. Op gewestelijk niveau is het aantal werklozen min of meer 
stabiel sinds 1994. Maar het aantal werkzoekenden9, buiten de uitkeringsgerechtigde werklozen, 
bedroeg ruim 22.000 mensen, terwijl het aantal personen die niet meer als werkzoekenden in de 
statistieken worden opgenomen10 opliep tot meer dan 25 000. In verhouding tot de zowat 614.000 
geschatte banen in het gewest in 1997, was er dus meer dan één werkloze of andere werkzoekende 
voor elke zes banen.  
 

Evolutie van het aantal volledig uitkeringsgerechtigde werklozen  
(bronnen : jaarstatistieken 1996 van het BRES en SIB 1998 en jaarverslagen van de BGDA 1995, 1996 en 1997) 

                                                      
9 Enerzijds de jongeren in wachttijd, de werkzoekenden die uit vrije wil zijn ingeschreven en anderen die, samen met de 
uitkeringsgerechtigden, de "ingeschreven werkzoekenden zonder baan" vormen en, anderzijds, de deeltijdse werknemers met 
behoud van hun rechten, de deeltijdse werknemers in wachttijd, de andere tewerkgestelde werklozen (beschutte 
werkplaatsen) en de uit vrije wil ingeschreven tewerkgestelden die de groep vormen  van de "ingeschreven tewerkgestelde 
werkzoekenden". Deze gegevens zijn niet beschikbaar per gemeente en zeker niet per wijk. 
10 Zijnde de oudere werklozen die niet werkzoekend zijn, de bruggepensioneerden, de volledig uitkeringsgerechtigde 
werklozen die zijn vrijgesteld wegens sociale en familiale redenen of wegens hervatting van studies, mensen met volledige 
loopbaanonderbreking en onvrijwillig deeltijdse werknemers met behoud van rechten. Deze gegevens zijn niet beschikbaar 
per gemeente en zeker niet per wijk. 
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 1990 1993 1994 1995 1996 1997 

Brussel 6 833 9 012 9 134 9 776 9 878 9 690 

 100 131.89 133.67 143.07 144.56 141.81 

Totaal BHG 40 864 54 877 59 514 60 595 60 101 59 328 

 100 134.29 145.64 148.28 147.08 145.18 

1.1.2.6.2 Trekkers van een bestaansminimum of van een equivalent-bestaansminimum 
Het aantal bestaansminimumtrekkers en gelijkgestelden is sinds twee jaar stabiel, in tegenstelling tot 
het gewest, waar dat aantal blijft toenemen. Maar Brussel heeft één houder van deze rechten op 28 
inwoners, een score die slechts wordt voorbijgestreefd door Sint-Joost-ten-Node met 19 inwoners per 
trekker, terwijl het gewestelijk gemiddelde 1 op 45 is. 
 

Evolutie van het aantal bestaansminimum- en equivalent-bestaansminimumtrekkers op 31 
december (bron : Vierde en vijfde rapport over de armoede in het BHG FTU) 

 

      index 1993 = 100 

 1993 1994 1995 1996 1997 1994 1995 1996 1997 

Brussel 4 409 5 206 5 563 4 777 4 774 118.08 126.17 108.35 108.28

Totaal BHG 16 538 18 712 20 044 20 285 21 050 113.15 121.20 122.66 127.28

1.1.2.6.3 De inkomens van natuurlijke personen 
Het gemiddeld belastbaar inkomen van de Brusselaars, ongeveer 315.000 frank in 1997, 
vertegenwoordigt een daling van 3,25 % (zonder index) ten overstaan van 1990, terwijl het 
gemiddelde inkomen van de inwoners van het gewest, 365.600 frank, een daling van 2,6 % vertoont in 
diezelfde periode. Vlaams- en Waals-Brabant, waarvan de inkomens reeds bijna 40% hoger lagen dan 
die van de Brusselaars, zien hun gemiddelde inkomens verder groeien met 15 % voor Vlaams-Brabant 
en 12,5 % voor Waals-Brabant. Brussel profileert zich daardoor als een eiland van armoede in zijn 
"natuurlijke gewest vanuit economisch en sociaal oogpunt", ondanks de twee grote sociale schokken - 
de sluiting van Forges de Clabecq en van Renault - die de twee Brabantse provincies troffen. 
De studie van de verdeling per statistische sector van de inkomens van natuurlijke personen bevestigt 
een welgekend feit voor het gewest, namelijk dat de laagste inkomens massaal gesitueerd zijn in de 
Vijfhoek en de eerste stadskroon en dat de grootste gemiddelde armoede geconcentreerd is in de 
wijken van de Zennevallei, langs het kanaal en de spoorweginstallaties. 
 

De gemiddelde belastbare netto-inkomens per inwoner in duizenden franken en evolutie zonder 
index (bron : NIS en eigen berekeningen) 

 

 1990 1994 1995 1996 1997 

Brussel 260,3 294,50 301,00 308,7 315

 100 96,84 96,23 95,38 94,70

Totaal BHG 304,1 341,60 348,90 357,4 365,6

 100 97,54 96,98 96,24 95,32

Vlaams-Brabant 350,22 423,43 442,46 459 471,6

 100 110,35 113,54 115,87 117,50

Waals-Brabant 351,2 415,80 433,50 449,3 462,9

 100 108,06 110,93 113,10 115,01

1.1.2.7 VEILIGHEID EN PREVENTIE 
De cijfers van de buurtcriminaliteit zijn in 1997 weliswaar afgenomen ten opzichte van 1991, maar 
toch merken we opnieuw een stijging van die criminaliteit in 1997 ten opzichte van 1996. Globaal 
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beschouwd wordt dit verschijnsel waargenomen in het hele Gewest en in alle gemeenten, of die nu 
een veiligheids- en samenlevingscontract hebben of niet. 
 

 aanranding autodiefstal inbraak, diefstal in wagens totaal 

 1991 1996 1997 1991 1996 1997 1991 1996 1997 1991 1996 1997 

Brussel 1 329 618 974 1 846 1 261 1 365 10 852 8 306 9 950 14 027 10 185 12 289

 100 46,50 73,29 100 68,31 73,94 100 76,54 91,69 100 72,61 87,61

Totaal gemeenten met 
contract 

3 186 1 549 2 035 6 284 4 420 4 645 25 766 23 195 27 814 35 236 29 164 34 494

 100 48,62 63,87 100 70,34 73,92 100 90,02 107,95 100 82,77 97,89

Totaal gemeenten zonder 
contract 

663 257 330 2 097 1 867 1 971 8 829 9 350 9 721 11 589 11 474 12 022

 100 38,76 49,77 100 89,03 93,99 100 105,90 110,10 100 99,01 103,74

Totaal BHG 3 849 1 806 2 365 8 381 6 287 6 616 34 595 32 545 37 535 46 825 40 638 46 516

 100 46,92 61,44 100 75,01 78,94 100 94,07 108,50 100 86,79 99,34

1.1.2.8 CULTUUR EN TOERISME 

1.1.2.9 DE ROL VAN DE HOOFDSTAD EN HAAR EUROPESE EN INTERNATIONALE 
FUNCTIE 
Europa in Brussel 
Blijkbaar zouden de sites van het Noordstation nu toch niet weerhouden worden voor de nieuwe 
uitbreidingen van de Unie, in tegenstelling tot wat in het basisdossier werd vermeld. 
NAVO 
Er werd een milieu-impactstudie uitgevoerd door het Bureau ARIES om verschillende sites te 
vergelijken, waaronder het Militair Ziekenhuis van Neder-Over-Heembeek. Uit die studie bleek dat de 
wederopbouw op de huidige site de beste oplossing zou zijn om tegemoet te komen aan de 
toekomstige behoeften van de organisatie.  
De federale, communautaire en regionale administraties 
De evolutie van de politieke en administratieve structuur van het Koninkrijk ging gepaard met de 
installatie van verscheidene openbare besturen in de Noordwijk. Die evolutie ging grotendeels ten 
koste van de vroegere lokalisaties. De lokalen die vrijkwamen in Résidence Palace in de 
noordoostelijke wijk, werden opnieuw in gebruik genomen door de Unie. Daarentegen staan de helft 
van de lokalen van het Rijksadministratief Centrum in de Vijfhoek nu leeg of zullen ze in de nabije 
toekomst leeg komen te staan. Het hergebruik van de site is één van de grote uitdagingen van de Stad.  

1.1.3 DE VORMEN VAN DE STAD 

1.1.3.1 DE OPENBARE RUIMTE 

1.1.3.2 DE BEBOUWING 
Het erfgoed 
De actualiteit werd in beslag genomen door de evolutie van de site Thurn & Taxis. Er heeft altijd een 
consensus bestaan over de waarde van magazijn B. Maar dat kan niet gezegd worden voor magazijn 
A, waarvan de opmerkelijke structuur enkel de aandacht van specialisten wist te trekken. Er werd een 
compromis uitgewerkt dat de afbraak en wederopbouw van een deel van het gebinte behelsde, om dat 
dan te verplaatsen naar het noorden van de site. Sindsdien werd die idee opgegeven ten gunste van een 
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lokalisatie van de showzaal in het noorden van de site, waardoor het magazijn A volledig behouden 
kan worden.  
In het kader van de operatie "Brussel, mijn geheime tip11" konden in Haren verscheidene installaties 
worden herontdekt van de eerste Brusselse luchthaven, in het bijzonder de eerste luchthaventerminal 
van 1924, waar vandaag de kantoren zijn ondergebracht van de Technical Air Force; in de tweede 
luchthaventerminal, die werd opgericht in 1935, bevindt zich vandaag het restaurant van de TAF en 
het Luchtmachtmuseum. 

1.1.3.3 DE BINNENTERREINEN VAN HUIZENBLOKKEN 

1.1.3.4 HET LEEFKADER EN HET LEEFMILIEU 

1.1.3.4.1 De bestaande toestand  
In  Brussel-Noord blijft de wijk van de Antwerpsesteenweg - Masui last hebben van overstromingen, 
maar de werken, uitgevoerd ten laste van de Stad, zitten in de eindfase. 
Voor wat de gewestelijke dimensie van de rioleringen en het zuiveringsstation noord betreft, 
verwijzen we naar 1.5. 
Wat het afval betreft, houdt het Agentschap Net Brussel zich sinds 1998 bezig met de selectieve 
ophaling van papier en karton (gele zakken) en verpakkingen (blauwe zakken), twee keer per maand 
in het hele Gewest. 

1.1.3.4.2 Diagnose 
Het groene erfgoed 
De drie nieuwe parken die waren voorzien door het GewOP, zijn gerealiseerd of op verordenend vlak 
bevestigd : 
�� de linkeroever van het Beco-dok werd aangelegd en ingehuldigd in 1998; 
�� de oppervlakte van 8 ha voor groene ruimten in de Noordwijk is bevestigd in het tweede ontwerp-

GBP (GGB 1 – Helihaven). Deze ruimte werd in aanmerking genomen door het 
gemeenschappelijk richtschema van de gemeenten St-Joost, Schaarbeek en Brussel12 ;  

�� het nieuwe GGB 6A op Thurn & Taxis voorziet in een groene ruimte van minstens één hectare. 
De groene binnenterreinen zijn zeldzaam in het oude stadsweefsel ten noorden van de 
Antwerpsesteenweg, dat best een groene buurtruimte zou kunnen gebruiken. Het Gaucheret-park in 
Schaarbeek, dat in de voltooiingsfase zit, voldoet voor een stuk aan die behoefte. Na voltooiing van de 
recente vernieuwingswerken op de Antwerpsesteenweg, wordt de verbetering van andere openbare 
ruimten voorbereid in het kader van het "Wijkcontract" dat wordt beschreven in 1.4.2.. 
Het 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. Maar de toepassing, vanaf 1 januari 2000, van het Gewestbesluit van 27 mei 1999 
houdende de strijd tegen de door het luchtverkeer veroorzaakte geluidshinder13 zou moeten kunnen 

                                                      
11 Het gedeelte van de operatie  dat betrekking heeft op Laken, Neder-Over-Heembeek en Haren, greep plaats op 30 mei en 1 
juni 1998. 
12 Dit schema gaat als bijlage bij het basisdossier van het GemOP van Brussel. 
13 In het kader van de ordonnantie van 17-7-97 houdende de strijd tegen de geluidsoverlast in het stedelijk milieu. 
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leiden tot een verbetering van de toestand14. We willen er ook op wijzen dat de nieuwe federale - 
Brusselse - Minister voor mobiliteit en vervoer wellicht meer aandacht zal schenken aan de grieven 
van de betrokken gemeenten en hun inwoners in verband met de geluidsoverlast als gevolg van het 
lucht- en treinverkeer.  
Tot slot kent de Noordwijk een rustigere situatie op dat vlak. De bronnen van geluidsoverlast zijn daar 
veeleer te zoeken in de werven in de wijk. 

1.1.4 DE VERPLAATSINGEN 

1.1.5 HET OPENBAAR BELEID 

1.1.5.1 DE ONROERENDE GOEDEREN VAN HET PRIVÉ-ERFGOED VAN DE 
OVERHEID  
Het belang van het openbaar vastgoed is flagrant in Brussel-Noord. Kaart 1.2.06 onderscheidt de 
onroerende goederen van de Stad, van het OCMW, van het Gewest, van de Staat en van de andere 
openbare en parastatale instellingen. 
De lezing van de kaart maakt het verband duidelijk tussen het statuut van de eigendom en de grote 
stedelijke territoriale belangen : in het centrale gedeelte van de Noordwijk is het onroerend goed voor 
90 % in handen van de Stad, de MIVB, de Staat en het Gewest; de trechter ten zuiden van Neder-
Over-Heembeek is grotendeels eigendom van de Stad, net als de potentieel urbaniseerbare gebieden in 
het noorden. Thurn & Taxis wordt gedeeld door de Haven en de NMBS. Het vormingsstation, een 
toekomstige belangrijke pool in verband met een tweede HST-terminal, is eigendom van de NMBS, 
maar een aantal toegangen tot de site behoren dan weer toe aan het Gewest.  
Er zullen in de toekomst dus niet alleen partnershipverbanden tot stand moeten worden gebracht 
tussen de privé-sector en de openbare sector, maar ook tussen de diverse openbare instanties 
onderling. 

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. De door de Stad geplande werken voor de aanleg van een 
pompstation en voor de plaatsing van terugslagkleppen, zijn in uitvoering. 

                                                      
14 Er lijkt evenwel een bevoegdheidsconflict te bestaan met de federale overheid. 
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1.2 DE BESTAANDE RECHTSTOESTAND 

1.2.1 HET VERORDENENDE LUIK VAN HET GEWOP EN HET 
GEWESTPLAN 
De tekstuele stedenbouwkundige voorschriften van de verordenende kaart van de grondbestemming 
van het GewOP werden opgeheven door een wijziging van artikel 204 van de Ordonnantie houdende 
de Organisatie van Planning en Stedenbouw (Ordonnantie van 30 juli 1998).  
Tegelijkertijd werd het eerste ontwerp-GBP van kracht. Gezien de overschrijding van de termijn van 
twaalf maanden sinds de goedkeuring van het eerste ontwerp-GBP verloor het huidige ontwerp zijn 
verordende waarde.  
Het Gewestplan van 1979, dat werd opgeschort door het eerste ontwerp-GBP, kreeg daardoor weer 
voor een stuk verordenende waarde, voor de gedeelten die niet werden opgeheven door het GewOP in 
1995. 
Deze overgangssituatie zou moeten vervallen van zodra het GBP wordt goedgekeurd door de 
Regering (juni  2000 ?). 

1.2.2 DE BESTAANDE BBP’S 
Het basisdossier berustte op een inhoudsanalyse van de BBP's (opgenomen in het Voorbereidend 
Technisch Dossier), met kaart 1.3.03 ter illustratie van de stedelijke vormen en de bestemmingen. 
Tevens werd vastgesteld dat het GewOP niet uitdrukkelijk de BBP's in de bestudeerde perimeter had 
opgeheven. 
Het eerste ontwerp-GBP heeft de toestand lichtjes veranderd : de elementen die in strijd zijn met het 
ontwerp, werden opgeschort in afwachting van een opheffing. Deze maatregel had betrekking op bijna 
alle BBP's van de Stad. Vermits het tweede ontwerp-GBP geen verordenende waarde heeft, ontstond 
een relatief complexe overgangssituatie. Want in tegenstelling tot het Gewestplan, waarvan de 
prerogatieven gedeeltelijk opnieuw van kracht werden, heeft de opschorting van de elementen van de 
BBP's in strijd met het ontwerp-GBP niet geleid tot een terugkeer naar de voorgaande toestand. De 
eerbiediging van de hiërarchie van de normen voorzien in de OOPS van 1991 leidt namelijk tot de 
opheffing van tegenstrijdige maatregelen van de lagere plannen, ook al is die opheffing niet 
expliciet… 
Er zal dus heel wat "schoonmaakwerk" moeten worden verricht in de BBP's van zodra het GBP 
definitief is goedgekeurd.  
We wijzen er nog op dat de Gemeenten, sinds de wijziging van de OOPS op 16 juli 1998 (Belgisch 
Staatsblad van 14 augustus 1998), de mogelijkheid hebben om een BBP op te heffen, buiten de 
procedure van het GemOP om, middels een procedure die vergelijkbaar is met die voor de uitwerking 
ervan. 

1.2.3 DE VERKAVELINGSVERGUNNINGEN 
De Dienst Stedenbouw van de Stad heeft de inventaris van deze vergunningen gemaakt en ze in kaart 
gebracht (zie ook de bestaande rechtstoestand van het tweede ontwerp-GBP). 
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. 
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1.2.4 DE ONTWERP-GBP'S 
Het nieuwe ontwerp-GBP (gekend als het 2de ontwerp) werd door de regering van het BHG 
goedgekeurd op 30 augustus 1999 (BS van 2 september 1999). Redelijkerwijze kunnen we een 
definitieve goedkeuring van dit ontwerp verwachten tegen juni 2000. 
Ook al heeft dit ontwerp dan niet de dwingende kracht of de verordenende waarde van het eerste 
ontwerp, toch is het niet volkomen waardeloos. Want zoals de Raad van State onderstreept, kan het 
ontwerp gezien worden als een element dat uiting geeft aan de opvatting van de autoriteiten over een 
degelijke ruimtelijke ordening, indien er geen wetgevende of verordenende bepalingen zijn die 
daarmee in strijd zijn15. 
In afwachting wordt het oude Gewestplan van 1979, ontdaan van de elementen die werden opgeheven 
door het verordenende luik van het GewOP, opnieuw de norm. 
Vanuit het oogpunt van het GemOP is de afwezigheid van enige verordenende waarde dus geen 
belangrijk euvel; hetzelfde kan niet gezegd worden voor de Administratie die tijdens de 
overgangsperiode zal moeten reageren op de aanvragen. 
Op korte termijn zal onze bijdrage bestaan in de studie van kaart 3 "grondbestemming" in het licht van 
de equivalente kaart van het eerste ontwerp, het advies van de Stad met betrekking tot dat eerste 
ontwerp, het basisdossier van het GemOP van de Stad en de resultaten van het openbaar onderzoek 
met betrekking tot het basisdossier. 
Noordwijk 
De PGB nr. 7 van het GewOP wordt GGB nr. 1 in beide ontwerp-GBP's, zonder enige wijziging aan 
het programma. Er wordt dus geen rekening gehouden met de wil van de Gemeente om de limiet voor 
de kantoren te verlagen naar 75.000 m2 in plaats van 150.000 m2. De schets van het richtschema aan 
het eind van volume 6A van het basisdossier toont evenwel aan dat de voorwaarden voor de 
ontwikkeling van een luik voor kwalitatieve huisvesting, met voldoende groene ruimten en een 
verscheidenheid aan functies, een beperking van de aanvankelijk voorziene bijkomende 
kantoorruimten vereisen. Er wordt dus niet tegemoetgekomen aan de vragen van de Stad, die actueel 
blijven. 
In het eerste ontwerp-GBP wordt het zuidelijk gedeelte van de site Thurn & Taxis deels bestemd als 
SGG (depots A en B), en deels als GGB nr. 10 (het havenstation en het braakliggende terrein in het 
westen). Om de degelijke globale inrichting van deze ruimte mogelijk te maken, in het geval dat de 
toegestane vergunningen niet uitgevoerd zouden worden, had de Stad gevraagd om de bestemming als 
GGB uit te breiden tot de gehele site. Die vraag werd ingewilligd in het tweede ontwerp : het SGG 
wordt GGB 6B, waarin voorzieningen, handel of kantoren toegelaten zijn. GGB nr. 10 wordt GGB nr. 
6A, en het programma blijft onveranderd. 
Verder wordt in de beide ontwerp-GBP's de grens van het GHVA (de vroegere PHVA) 50 m verlegd 
naar het noorden ten opzichte van het GewOP. Deze wijziging kadert in de wil van het Gewest om de 
projecten "Music City" te verwezenlijken in het kielzog van de afgeleverde vergunningen. Ze strookt 
niet met de voorwaarden van een stilzwijgend akkoord met de Haven, die door deze operatie een 
oppervlakte verliest van 50 x 500 = 25.000 m2 GHVA. 
NOH 
De bestemming van de trechter van NOH in GGB 7 strookt met de intenties van het basisdossier, dat 
evenwel ook voorziet om er een klein gedeelte van het havengebied achter BRYC in op te nemen, ten 
westen van de fictief doorgetrokken Pagodenlaan. 

                                                      
15 De ministeriële omzendbrief  14/1 van 30 augustus 1999 behandelt respectievelijk de gevolgen van de uitblijvende 
goedkeuring van het GBP binnen de termijn van twaalf maanden na de goedkeuring van het eerste ontwerp-GBP, het bereik 
van het nieuwe ontwerp-GBP en het leesrooster van de planologische bepalingen die van toepassing zijn op de aanvragen 
van stedenbouwkundige vergunningen en attesten. 
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De GRG Trassersweg verdwijnt ten voordele van een woonfront en groene ruimten. Dit stemt overeen 
met de intenties van het basisdossier; maar dat dossier beperkte de diepte voor de woningen tot 40 m 
(in plaats van 50). 
Het eerste ontwerp-GBP beschermde verscheidene "feitelijke" groene ruimten, in overeenstemming 
met het basisdossier. Maar wat de omgeving van de Versailleslaan betreft, ten zuiden van het 
Mariëndal, moeten de grenzen tussen groene ruimten en woningen nog fijner worden bepaald met het 
oog op een degelijke ruimtelijke ordening. 
De groene ruimten rond het Mariëndal werden in het tweede ontwerp aanzienlijk verkleind. Op de 
grens van de terreinen in het GHVA werd de groene bufferzone op bepaalde plaatsen uitgedund, maar 
ze wordt wel verlengd tot aan de Marlylaan. Dat maakt het mogelijk het woonfront aan de oostelijke 
zijde van de Ransbeekstraat te laten doorlopen tot aan deze straat en zo een helderdere inkom te 
creëren voor het woongebied. 
Voor het overige houdt het plan rekening met de aanpassingen van het weggennet. 
In het eerste ontwerp-GBP bevestigde het handelslint dat is voorzien in de Vekemansstraat een optie 
van het basisdossier; maar het bestaande onderbroken lint hield weinig rekening (en dat geldt voor de 
hele stad) met de wil om de verschillende handelskernen te herschikken. In het tweede ontwerp werd 
het handelslint lichtjes verkleind aan de uiteinden. 
Het basisdossier voorziet in een snelle verbinding met het openbaar vervoer tussen de trechter van 
NOH en de site van het Militair Ziekenhuis, zonder evenwel het te volgen tracé nader te bepalen. 
Omdat in beide ontwerp-GBP's zo'n verbinding ontbreekt, wordt de herbestemming van deze site sterk 
in het gedrang gebracht. Het belang van de site zou een inschrijving verantwoorden in een GGB of 
zelfs een GRG, veeleer dan in een uitrustingsgebied. 
Wat de specialisatie van de wegen betreft, dient te worden vermeld dat het nieuwe ontwerp-GBP geen 
rekening houdt met de vraag van de Stad om de door te trekken Oorlogskruisenlaan als een 
"wijkverzamelweg" te bestempelen. Het ontwerp-GBP behoudt de Ransbeekstraat als "interwijken"-
verlenging  van de Oorlogskruisenlaan. 
Haren 
Het basisdossier stelt voor om in de GSI (vroeger PSI) bepaalde gedeelten die vandaag bewoond zijn, 
om te vormen tot GG of GGF om de GSI in de buurt te laten profiteren van een aantal buurtfaciliteiten 
die nodig zijn om het wonen er gezelliger te maken (Haacht, industrieboog noord). Deze vraag werd 
niet ingewilligd in de ontwerp-GBP's. 
De structurerende ruimte in het verlengde van de Budabrug naar de Vilvoordselaan, voorzien in het 
GewOP en in het IRIS-plan, en ook bevestigd in het basisdossier, is in het eerste ontwerp-GBP 
verdwenen, onder het voorwendsel dat ze een obstakel zou vormen voor de realisatie van het 
toekomstige zuiveringsstation Noord. Aangezien beide elementen onontbeerlijk zijn voor de Stad, zou 
er rekening mee gehouden moeten worden en zou de definiëring van het precieze tracé moeten 
worden opgenomen in het lastenboek ter voorbereiding van dat zuiveringsstation. In het tweede 
ontwerp-GBP blijft de kaart van de grondbestemming het verzoek van de Stad negeren. De 
wegenkaart voorziet daarentegen in een "aan te leggen hoofdweg" met een nieuwe brug ten zuiden 
van de Budabrug.  
De nieuwe gedeeltelijk aan te leggen verbinding tussen de Vilvoordselaan en de Haachtsesteenweg is 
in geen van beide ontwerp-GBP's opgenomen. Het basisdossier vraagt de gedeeltelijke realisatie van 
deze as, omdat die beantwoordt aan de dubbele doelstelling om de toegangsproblemen tot de Ring 
voor de rechteroever van het kanaal te verminderen en de laatste potentiële industrieterreinen te 
structureren ten westen van de Haachtsesteenweg. Die vraag wordt bijgetreden door de GOMB. Het 
belang van zo'n as verantwoordt de inschrijving ervan als structurerende ruimte. Het is evenwel van 
belang om erop te wijzen dat het BUV, parallel met de uit te voeren werken voor de toekomstige 
tweede HST-terminal, een verbinding bestudeert tussen de Woluwelaan (ter hoogte van de 
verkeerswisselaar Ring / E19) en de hoger vermelde "aan te leggen hoofdweg". Die nieuwe laan, die 
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op grondniveau gelegen zou zijn, zou de verlenging van de E19 naar de ontradingsparking "noord" 
van de HST-terminal omkaderen; die doodlopende weg zou in viaduct worden aangelegd. 
De twee ontwerp-GBP's maken in de indicatieve kaarten gewag van een tweede HST-terminal aan het 
vormingsstation, alsook van een reeks begeleidende maatregelen : 3 nieuwe ontradingsparkings, de 
bijbehorende toegangswegen (vanaf de Vilvoordselaan, vanaf de verkeerswisselaar van de snelweg 
van Machelen, en vanaf de Houtweg), een nieuwe snelverbinding voor het openbaar vervoer die over 
het kanaal zou lopen ten zuiden en naar de Houtweg en de Leopold III-laan zou verderlopen.  
Verder voorzien de ontwerp-GBP's in een ontradingsparking, niet ver van de spoorweghaltes, op een 
plek waar de plaats voor een dergelijke installatie ontbreekt, tenzij men er groene ruimte voor 
opoffert. We herinneren eraan dat het basisdossier, ter bevestiging van het advies van het College met 
betrekking tot het IRIS-plan, niet het principe van zo'n parking in Haren weerhoudt, omdat zo'n 
installatie zich in de buurt van de woonplaats van de pendelaars moet bevinden, en niet in de periferie 
van de stad. Het verzoek van de Stad werd niet ingewilligd. 
In het eerste ontwerp-GBP wordt de Zenne aangegeven als een blauwe zone, meer bepaald het meest 
vervuilende gedeelte van de rivier, vóór het toekomstige zuiveringsstation. Die feitelijke toestand 
brengt de rationele aanleg van de industrieterreinen langs de rivier in het gedrang. Het basisdossier 
beveelt impliciet de overdekking van de rivier aan. Deze bemerking blijft grotendeels actueel in het 
tweede ontwerp. 
Inzake de aan te leggen wegen en hun specialisatie dient gezegd dat het nieuwe ontwerp-GBP geen 
rekening houdt met de vraag van de Stad om de ontdubbeling te bewerkstelligen van de Verdunstraat 
en de Harenheidestraat, met de bedoeling het centrum van Haren te ontsluiten, en om die straten als 
"wijkverzamelwegen" in te richten. 
IGS en GVVA (monofunctionele bedrijfsgebieden) 
(inhoud van de voorschriften) 
Vergeleken met de voorschriften van het verordenende GewOP, dat reeds werd geamendeerd door het 
besluit van de Regering van het BHG van 19 december 1996, zijn de ontwerp-GBP's veel soepeler ten 
opzichte van de inplanting van kantoren en aanverwante activiteiten. Ze maken het daardoor 
moeilijker om de "ABC-theorie" toe te passen voor de lokalisatie van de activiteiten op grond van 
externe transportmogelijkheden, zoals voorzien in het GewOP en ontwikkeld in het IRIS-plan, en 
impliciet aanvaard in het basisdossier. 
Alle wijken, inzake vervoer (kaarten 6 en 7 van het eerste ontwerp-GBP, 5 en 6 van het tweede 
ontwerp-GBP) 
Het verschil met de kaarten 5 en 6 van het GewOP heeft vooral te maken met de aanwezigheid van 
een tweede HST-terminal, drie nieuwe ontradingsparkings, hun respectieve toegangswegen en een 
nieuwe snelverbinding over het kanaal.  
Die kaarten zijn niet relevant op het niveau van het GBP, het is een specifieke kaart op het niveau van 
het GewOP (als het Gewestplan gelijkaardige kaarten omvatte, was dat het gevolg van de afwezigheid 
van een gewestelijk plan, voorzien in de wet van ‘62 maar nooit gerealiseerd16). 
Als de Regering blijft vasthouden aan het plan voor de tweede HST-terminal, zou het logisch zijn dat 
men het GewOP vooraf wijzigt. Die toevoeging neemt vandaag de vorm aan van een belangrijke 
wijziging van het GewOP, die dus betwist kan worden. 

1.2.5 VARIA 
Het administratief statuut van de wegen (1.2.11) 

                                                      
16  In diezelfde gedachtengang verantwoordt de verdwijning van de APA, een fijner verordenend niveau, dat het GBP 
gedetailleerder is dan het Gewestplan, bijvoorbeeld inzake de handelslinten of de binnenterreinen van huizenblokken. 
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De geleidelijke uitvoering van het verplaatsingsplan (IRIS) werd gedeeltelijk vertaald in de recente 
overdracht aan het Gewest van wegen die worden beschouwd als zijnde van gewestelijk belang17 : 
�� Redersplein; 
�� Bourgetlaan (de weg tegen de richting van de snelweg in, voor de NAVO); 
�� BUDAsesteenweg; 
�� Kanaaldijk tussen de Budabrug en de Budasesteenweg; 
�� Claessensstraat tussen de Havenlaan en de Koninginnelaan; 
�� Haachtsesteenweg ; 
�� Paleizenstraat; 
�� Havenlaan; 
�� Koninginnelaan. 
Deze wegen vervolledigen dus kaart 1.3.02, waaraan eerder al de Voorhavenstraat werd toegevoegd. 
Erfgoed 
Aan de op 1 maart 1996 vastgelegde lijst van beschermde goederen of goederen waarvan de 
beschermingsprocedure aan de gang is, moet de Sint-Nicolaaskerk in Neder-Over-Heembeek worden 
toegevoegd (14-3-1940), het Monument van de Arbeid (28-09-1995) en de "Mestbak", beschermd op 
15-01-1998. 

1.3 HET GEWOP : HET INDICATIEVE LUIK 
Het GewOP, dat geldig is voor een legislatuur, moet herzien worden binnen het jaar na de installatie 
van een nieuwe Gewestregering. Het nieuwe GewOP zou dus definitief goedgekeurd moeten worden 
in 2001. In de praktijk zal het wellicht gaan om een aanpassing van het GewOP van 1995, op grond 
van de evolutie van de algemene context, intern en extern.  
De Regering heeft al een eerste stap gezet18 met de goedkeuring van groene en blauwe vermazingen 
die kaart nr. 4 wijzigen ("het erfgoed en de verfraaiing van de stad"). De onderliggende principes 
verschillen van de principes die ten grondslag lagen aan de uitwerking van de groene vermazing, 
voorgesteld in het basisdossier. Het BIM heeft voorgesteld om die bijdrage "groen raster" te noemen, 
om elke mogelijke verwarring te vermijden. 

1.4 EEN STAD IN PROJECTEN 

1.4.1 DE STEDENBOUWKUNDIGE PLANNEN 
De BBP's ter studie zijn niet geëvolueerd sinds februari 1998. 
Van de richtschema's en/of ontwikkelinsschema's voor Brussel-Noord, werd op initiatief van de 
Haven van Brussel begonnen met de realisatie van het schema met betrekking tot het Beco-dok, dit via 
de opening van een openbare ruimte op de linkeroever, het resultaat van een samenwerking tussen de 
Haven, het BIM, de Stad et het Gewest. 

                                                      
17 Besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ter organisatie van een uitwisseling van wegen tussen het 
BHG en de Stad Brussel, 2 april 1999 (BS 25 mei 1999). 
18 Besluit van de Regering van het BHG van 9 juli 1998 (BS 29 september 1999). 
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Begin 1999 bestudeerde de Haven van Brussel een "stedenbouwkundig integratieprogramma voor het 
gedeelte van het havengebied tussen het Redersplein en de noordelijke grens van het Gewest"; dat 
programma zou eind 1999 goedgekeurd moeten worden. 

1.4.2 DE OPERATIONELE PLANNEN VAN DE OVERHEID 
Renovatiewerken door de GOMB (woonkernvernieuwing + economische expansie) 
Bron : GOMB jaarverslag 1998. De cijfers die volgen zijn van 31-12-1998. 

Op het vlak van de bouw / renovatie voor gezinnen met middelhoge inkomens, in de vorm van een 
partnership met de privé-sector, heeft de GOMB 30 appartementen gecreëerd, 21 parkeerplaatsen en 2 
handelszaken op de hoek van de Frontispiesstraat en de Harmoniestraat. De GOMB bestudeert 
eveneens de renovatie van het gebouw in de Harmoniestraat nr. 20. 
Het wijkcontract "Harmonie – Antwerpsesteenweg". 
De ordonnantie van 7 oktober 1993 houdende de organisatie van de heropleving van de oude wijken 
voorziet in de realisatie van wijkcontracten. De eerste 6 contracten zijn in uitvoering sinds 1994, voor 
een duur van vier jaar. Een tweede reeks contracten was door het GewOP voorzien en de voorstudies 
werden afgehandeld midden 1997. Brussel-Noord kwam niet aan bod in die eerste twee reeksen. 
De "gebeurtenissen in Kuregem, begin november 1997, hadden een voldoende mobiliserend effect om 
het Gewest aan te sporen om zonder verwijl aan te vangen met de studie van een derde reeks van vier 
wijkcontracten, te realiseren in de periode 1999-2003; daarvan is er slechts één gesitueerd op het 
grondgebied van de Stad : "Wijk Harmonie - Antwerpsesteenweg". 
Diezelfde gebeurtenissen van Kuregem hebben de Gewestregering aangespoord om, in samenwerking 
met de Gemeenten, de zogeheten "initiatiefwijken" op te starten. Die operaties mikken hoofdzakelijk 
op de verfraaiing van de openbare ruimten en de versterking van de sociale cohesie. Wat die 
programma's zo bijzonder maakt, is dat ze binnen de termijn van één jaar voltooid moeten worden. Er 
werden vijf perimeters bepaald, maar geen daarvan is gelegen in Brussel-Noord. Ze werden 
uitgekozen om samen met de wijkcontracten (alsook andere soorten openbare acties - GOMB, ...) een 
zo continu  mogelijke dekking van de probleemwijken te garanderen. 
Het basisdossier van het wijkcontract, dat werd goedgekeurd door de Regering op 27 mei 1999, 
voorziet in een globale openbare investering van 470 miljoen (Stad : 218, Gewest : 252) waarvan 338 
bestemd is voor vastgoedoperaties, 93 voor de openbare ruimten, 33 voor het sociale luik en 6 voor de 
technische coördinatie. Naast die overheidsinvestering zouden er nog eens ruim voor 300 miljoen 
privé-investeringen aan te pas moeten komen. De perimeter strekt zich uit van de Vijfhoek tot aan de 
Detroozsquare, en kan in drie delen worden opgesplitst, zijnde van zuid naar noord : 
�� de eigenlijke wijk Harmonie, waar de geprogrammeerde operaties moeten borg staan voor de 

voltooiing van een globaal renovatieproject dat werd gestart in toepassing van het besluit 
houdende de renovatie van binnenterreinen; 

�� de ruimten die grosso modo gelegen zijn tussen de Simonsstraat en de Demolstraat, waar men bij 
de realisatie van bepaalde voorstellen ook rekening zou moeten houden met de intenties van het 
richtschema dat gaat als bijlage bij het basisdossier van het GemOP, alsook met een vraag van het 
BUV/A119 om te voorzien in een OV-reservatie tussen lijn 28 (NMBS) parallel met de 
Picardstraat, die zo een verbinding zou vormen tussen Thurn & Taxis, het Redersplein en de 
Demolstraat, die in het westen wordt verlengd; 

�� de oude Noordwijk en de sociale woningen van de "Foyer Lakenois". 

                                                      
19 Brief van 9/9/1998 met als referentie BUV/A1/ES/GA/28/98.26.54 gericht aan de Gewestelijke Ontwikkelingscommissie. 
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1.4.3 DE PROJECTEN IN WORDING (ZONDER DE GROTE 
INFRASTRUCTUREN) 
De site Thurn & Taxis 
Het project Music City blijft aan de orde. Dit betreft in de eerste plaats depot B, dat wordt behouden. 
De lokalisatie van de grote showzaal van 12.000 plaatsen, die voorzien was recht tegenover depot A 
(dat daardoor aanzienlijk ontaard zou worden), zou nu gebouwd worden op een vrij terrein achter de 
depots. Die laatste hypothese staat niet alleen borg voor het behoud van het erfgoed, maar ook voor 
een betere technische en financiële haalbaarheid van het hele project. 
Voor het havenstation bestonden er verbouwingsplannen om het om te vormen tot een complex van 
fabriekswinkels (zie 1.1.2.5.1). 
De studie van de hele site, uitgevoerd op initiatief van de Stad (project REICHEN en ROBERT) kreeg 
geen operationele opvolging. Het voorstel om de Picardstraat te herprofileren in het verlengde van een 
Bolivarlaan die ontdaan zou worden van haar "snelwegdimensie", creëert een bevoorrechte verbinding 
naar het CCN en de Noordwijk. 
Het Militair Ziekenhuis 
De politieke en militaire evolutie van West-Europa heeft geleid tot grondige wijzigingen in de 
defensiebehoeften. Dit vereist dan ook dat men de rol van de aanverwante voorzieningen gaat herzien, 
en in het bijzonder het bestaand Militair Ziekenhuis. Aanvankelijk werd het idee geopperd dat dit 
ziekenhuis na de demilitarisatie onderdak zou kunnen bieden aan het VC Brugmann of de NAVO, 
maar dat werd opgegeven. De toekomst van deze site, nabij de Ring, moet dus nog bepaald worden. 
Het is evenwel duidelijk dat de toegankelijkheid van de site met het openbaar vervoer verbeterd moet 
worden. 
NAVO 
Door de evolutie van de opdrachten van de NAVO en de toename van het aantal lidstaten moet de 
bestaande ruimte aanzienlijk worden uitgebreid, namelijk van 97.000 naar 180.000 m2, voor een 
personeelsbestand dat zal aangroeien van 3.000 tot 4.500 mensen (tegen het jaar 2010). Na de studie 
van een eventuele verhuizing naar de site van het Militair Ziekenhuis werd het wenselijker geacht om 
de bestaande site in Haren niet te verlaten20. 

1.4.4 DE GEPLANDE GROTE INFRASTRUCTUREN EN HUN EFFECTEN 

1.4.4.1.1 De Haven van Brussel en het Kanaal 
De grote ontwikkelde projecten blijven actueel, en dan denken we in het bijzonder aan de realisatie 
van een containerterminal in de voorhaven, op de rechteroever, in het ruimere kader van een 
multimodaal en multifunctioneel platform. De bouw van nieuwe infrastructuren in het TIR-centrum 
wordt nog steeds sterk tegengewerkt door het uitblijven van beslissingen omtrent de toekomst van het 
zuidelijke gedeelte (waar geen haven- en transportactiviteiten zijn gesitueerd) van de site Thurn & 
Taxis. 
Een belangrijke bekommernis van de Haven van Brussel bestaat erin om de concessiehouders, zowel 
op de linker- als op de rechteroever, een toegang tot de Ring te bieden. De Haven is dus rechtstreeks 
belanghebbende partij bij de voorstellen in verband met de wegenwerken, beschreven in 1.4.4.1.4. Bij 
die potentiële werken is de Haven van Brussel ook betrokken als beheerder van de haventerreinen, in 
de mate dat een bijkomende oost-westverbinding in het zuiden ten koste zou gaan van haar 
eigendommen, zowel op de linkeroever als op de rechteroever. In het noorden zou zo'n verbinding 
onteigeningen vereisen die de Haven wellicht in staat zouden stellen terloops de resterende gedeelten 
                                                      
20 "Etude de faisabilité pour le Quartier général de l’OTAN à Bruxelles", ARIES SA – TECHNUM – FARRANDO – 
DUVIGNAUD SA, januari 1998. 
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van de onteigende terreinen te recupereren. In beide gevallen zou daar geen uitbreiding van de 
havenactiviteiten komen, maar in het beste geval een verplaatsing of vervanging van de bestaande 
activiteiten. 
Een andere bekommernis van de Haven zal zijn om, tijdens de werken in verband met het 
zuiveringsstation Noord en in het bijzonder bij de bouw van de hoofdriolering op de linkeroever, een 
correcte toegang te blijven bieden tot de verschillende concessies. Ook hier zou de Haven de 
rechtstreekse beheerder of zelfs eigenaar kunnen worden van de terreingedeelten die niet worden 
ingenomen door de inplanting van het zuiveringsstation. 
De Haven van Brussel heeft ook oog voor de toekomst van de site van het vormingsstation. Het 
verfraaiingsbeleid dat de Haven wil voeren voor het havengebied, zal bijdragen tot een betere 
cohabitatie van de andere stadsfuncties die op die site verwacht kunnen worden. 

1.4.4.1.2 De metro 
Brussel-Noord is niet betrokken bij de verlenging van het metronet. 

1.4.4.1.3 De spoorweg en de tweede HST-terminal (Brussel-Europa) 
De idee van een tweede HST-terminal op de site van het vormingsstation, dook voor het eerst op bij 
de uitwerking van het richtschema voor de omgeving van het Zuidstation, een studie die werd voltooid 
begin 1991, op initiatief van het Gewest. In die tijd werd de idee van een tweede terminal eerder op 
gewestelijk niveau gezien als een drukkingsmiddel voor de NMBS, in het licht van de moeilijkheden 
die werden ondervonden om tot een coherent stadsproject te komen voor het Zuidstation. 
Het was ter gelegenheid van het openbaar onderzoek aangaande het ontwerp van het GewOP, in 1994, 
dat de NMBS expliciet uiting gaf aan die behoefte; in het GewOP dat definitief werd goedgekeurd in 
1995,  werd die hypothese niet weerhouden. Het HST-station zou gepaard moeten gaan met een nieuw 
GEN+IC/IR-station voor de verbinding met het binnenlandse spoorwegnet. 
Tot op heden is er nog geen consensus over de dringendheid van het project. 
Een dergelijk complex moet gebouwd worden ten noorden van de spoorwegvierhoek (zodat het borg 
staat voor de groepering van het verkeer komende van de Noord-Zuidverbinding en ontlasting ervan 
via L28) en ten zuiden van de scheiding tussen de nieuwe sporen, naar Antwerpen (en Nederland) en 
naar Luik (en Duitsland). 
In theorie komen er dus twee plaatsen in aanmerking : de eerste plaats is ter hoogte van de 
gemeentegrens van Evere (het project dat wordt verdedigd door de NMBS); de andere bevindt zich ter 
hoogte van het huidige station Schaarbeek-Reizigers. 
Beide sites hebben hun voor- en nadelen, met betrekking tot : 
�� De relatieve openheid van de terminal naar de stad toe (naar de Vilvoordselaan ? naar de 

Grote Ring ?) en meer algemeen de toegankelijkheid via de weg, zowel in het noorden (de 
snelweg van Antwerpen verlengen ?), als in het zuiden, in het westen (naar de Vilvoordselaan en 
eventueel een nieuwe brug over het kanaal ?) en naar het oosten (de Houtweg verlengen om een 
rechtstreekse verbinding te creëren naar de spitsactiviteiten langs de snelweg van Zaventem ? Een 
verbinding creëren met de Albertbrug ?); 

�� De aansluiting met de rest van het NMBS-net (Schaarbeek-Reizigers gebruiken als 
aansluitingspunt tussen IC/IR en GEN, of een totaal nieuw complex oprichten parallel met de 
nieuwe HST-terminal) en meer algemeen met de andere openbare vervoermiddelen; 

�� De realisatie van een betekenisvol begeleidend vastgoedprogramma dat min of meer 
geïntegreerd is in de Brusselse stedelijke context, zoals dat overal elders gebeurt (Seine Rive 
Gauche in Paris vertegenwoordigt bijna 2.000.000 m2 diverse functies, waarvan 50% kantoren, en 
de stations in Londen vertonen dezelfde trend); 

�� De onmiddellijke beschikbaarheid van de grond voor de verwezenlijking. 
Hoewel deze terminal op het grondgebied van de Stad Brussel is gelegen, heeft de impact van het 
project ook belang voor de gemeenten Schaarbeek en Evere : 
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�� de Gemeente Schaarbeek, die rechtstreeks invloed zal ondervinden (vooral van het verkeer) in 
haar woonwijken, heeft een zeer voluntaristisch standpunt ingenomen, en voerde een 
vergelijkende studie uit tussen de twee mogelijke plaatsen21; ze opteert voor een terminal ter 
hoogte van Schaarbeek-Reizigers; 

�� de Gemeente Evere deelt de mening van Schaarbeek. 
Het Gewest heeft zich nooit duidelijk uitgesproken voor één van beide alternatieven, maar zijn 
gedeeltelijke beslissingen (stedenbouwkundige attesten, ontwerp-GBP's,...) pleiten impliciet voor de 
eerste optie22. 
De Haven van Brussel, van haar kant, blijft oog hebben voor het behoud van een 
spoorwegaansluiting die nodig is voor de ontwikkeling van haar multimodaal logistiek platform. 

1.4.4.1.4 De wegen 

1.4.4.1.4.1 Een nieuwe wegverbinding tussen de Budabrug, de Vilvoordselaan, de Haachtsesteenweg 
en de Woluwelaan 
Deze verbinding omvat twee verschillende stukken : van de Budabrug tot aan de Vilvoordselaan; van 
daar tot aan de Haachtsesteenweg met een vertakking naar de Woluwelaan. Ze heeft tot doel een 
oplossing te bieden voor de moeilijke toegang, vanaf de rechteroever, tot het snelwegnet, al dan 
niet via de Ring; de enige bestaande verbinding vandaag vereist dat men naar de linkeroever gaat 
over de (mobiele) Budabrug. 
Een rechtstreekse verbinding tussen de Budabrug en de Vilvoordselaan werd in eerste instantie 
opgenomen in het GewOP en in het basisdossier van het GemOP.  
Het ontwerp-GBP neemt die verbinding niet over, en dat is geen materiële fout. Er is namelijk 
gebleken dat dit project een bedreiging zou kunnen vormen voor de realisatie van het toekomstige 
zuiveringsstation Noord, waarvan de plannen vandaag de dag nog niet zijn uitgewerkt. Het lijkt ons 
belangrijk dat deze verbinding niet wordt vergeten.  Daarbij kan altijd enige soepelheid aan de dag 
worden gelegd wat de exacte locatie betreft.  
Een nieuwe verbinding tussen de Vilvoordselaan en de Haachtsesteenweg, met een rechtstreekse 
verbinding naar de Woluwelaan, wordt overwogen in het basisdossier van het GemOP en komt 
tegemoet aan eenzelfde doelstelling van de GOMB, met de bedoeling de aanzienlijke resterende 
industriegebieden die potentieel beschikbaar zijn op die plaats, leefbaar te maken. Het tracé zou een 
deel van de huidige Dobbelenbergstraat recupereren, terwijl ten oosten en ten westen van de 
verbinding nieuwe tracés overwogen moeten worden. De verbinding van die nieuwe as met de 
Woluwelaan, op de enkele meters in het Brussels Gewest, zou gebeuren via de oude fabriekssite van 
Wanson. Die nieuwe verbindingen worden voorgesteld in de vorm van 2x1 rijvak. Ze zouden niet 
alleen de potentiële industrieterreinen leefbaar maken, maar ook toegang bieden tot de Ring en vooral 
nagenoeg rechtstreeks tot de snelweg naar Antwerpen, via de Haachtsesteenweg en oprit nr. 12 
(Machelen), zodat men niet meer langs een steeds verzadigde Ring zou moeten passeren. 
Het BUV onderzoekt de hypothese van een ander tracé, dat langs het spoorwegdomein zou lopen 
en dus geen bestaande wegen zou hergebruiken. De verbinding, die wordt gezien als een 
industrielaan van 2x2 rijvakken, sluit aan op de Woluwelaan via een aan te leggen rond punt (zelfde 
locatie als in de vorige hypothese). Ten westen zou de verbinding de ruimte tussen de sporen 
innemen, om dan enkele tientallen meters meer zuidwaarts dan in de vorige optie verder uit te lopen in 
de Vilvoordselaan. 
Een nieuwe mobiele brug (die in neerwaartse positie een doorvaarthoogte van een tiental meters zou 
bieden voor binnenschepen en in opgehaalde positie een doorvaarthoogte van 30 m voor zeeschepen) 

                                                      
21 De Gemeente treedt hierbij dus in de rol van het Gewest, dat volgens Schaarbeek te weinig actief begaan is met dit dossier. 
22 "Projet exploratoire d’un terminal TGV à la gare de Schaarbeek", 3 juni 1998, VAN WUNNIK PARTNERS SPRL en 
ESPACES-MOBILITES SPRL. 
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zou ietsjes ten zuiden van de Budabrug worden gebouwd, die de facto buiten gebruik zal worden 
gesteld. Er is aan weerszijden van de brug voldoende vrije ruimte om de nodige oprijhellingen te 
creëren. Dit geheel ligt in het verlengde van de aan te leggen industrielaan. 

1.4.4.1.4.2 Een bijkomende brug in de voorhaven ? 
Een dergelijk project moet borg staan voor een betere verbinding tussen de twee oevers van het 
kanaal, aangezien er 3,5 km ligt tussen de Van Praetbrug, die intensief wordt gebruikt door stedelijk 
en industrieel verkeer, en de Budabrug, die moet worden opgehaald, zelfs voor binnenschepen.  
Deze brug kadert dus eveneens in een betere toegankelijkheid van het snelwegennet. 
Het vrachtwagenverkeer 
De eerste hypotheses hebben tot doel het snelwegennet toegankelijker te maken voor het verkeer dat 
wordt gegenereerd door de industriële activiteiten, en de haven- en vervoeractiviteiten in de 
kanaalzone, op de rechteroever. Ze impliceren de aanleg van een nieuwe brug meer naar het 
noorden. 
Een eerste oplossing, aangekondigd in het Gewestplan, die niet werd overgenomen in het GewOP en 
dan wel weer aan bod komt in het tweede ontwerp-GBP, voorziet in de bouw van een brug (gemengd 
gebruik door wegverkeer en trams in het Gewestplan, enkel voor wegverkeer in het ontwerp-GBP) op 
50 m ten zuiden van de Budabrug. Een lichte omleiding van de Van Osslaan en een nieuw wegtracé 
op de rechteroever tot aan de Vilvoordselaan (lengte 250 m) zouden de realisatie mogelijk moeten 
maken van oprijhellingen23 voor een brug met een doorvaarthoogte van een tiental meters. Dit idee 
eerbiedigt volledig de erfgoeddimensie van de Budabrug, die erkend wordt als opmerkelijk erfgoed in 
het GewOP. 
Sommigen hebben ook de idee geopperd van een verbetering van de werking van de Budabrug door 
de verhoging van het brugdek om voldoende doorvaarthoogte te laten. Maar nog afgezien van het 
erfgoedaspect wordt deze optie weinig geloofwaardig gemaakt door de moeilijkheid om de nodige 
oprijhelling te voorzien op de linkeroever. 
Het richtschema van 1992 opperde destijds de hypothese van een mobiele brug in het verlengde van 
de Marlystraat, 800 m ten zuiden van de Budabrug. 
Een nieuw gegeven : de tweede HST-terminal "Brussel-Europa" 
De voltooiing van de kantorenpook in de Noordwijk, maar vooral ook de bouw van een tweede HST-
terminal met de bijbehorende vastgoedoperaties en de specifieke behoeften inzake toegankelijkheid, 
geven het probleem een andere dimensie dan een eenvoudige verbetering van de toegang tot de Ring 
voor het vrachtwagenverkeer. 
Het zou hier gaan om een verbinding die zorgt voor een betere toegang tot de woonwijken ten 
westen van het kanaal, en die dus meer naar het zuiden moet worden gesitueerd. Bijvoorbeeld ter 
hoogte van een verlengde Houtweg, daar waar de Vilvoordselaan de spoorweg kruist24 en toegang 
verschaft tot het logistiek platform in volle ontwikkeling. De toename van het spoorweg- en het 
wegverkeer op die plaats en de oversteek van de sporen in dienst die langs de laan lopen, vereisen 
volgens sommigen de creatie, op die plaats, van een kunstwerk dat tot aan de overkant van het kanaal 
zou kunnen doorlopen. 
Voor welke hypothese ook wordt geopteerd of moet worden geopteerd, men struikelt vandaag over de 
achterstand die het Gewest heeft opgelopen in de uitwerking van een coherent stedenbouwkundig 
concept voor de hele HST-problematiek en de relatie met de ruime omgeving.  

                                                      
23 De maximumhelling is 5 %, wat neerkomt op een lengte van 20 m per meter hoogteverschil. 
24 Die oversteek zou evenwel meer naar het noorden kunnen worden verlegd, in het kader van de reorganisatie van de wegen 
binnen de site van Schaarbeek-Vorming. 
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1.4.4.1.5 Afwatering : het toekomstige zuiveringsstation Noord 
De waterzuivering in het Brussels gewest maakt het voorwerp uit van een "Richtplan voor afvalwater" 
dat werd opgesteld in 1984. Dat plan voorziet, voor het noorden van Brussel, in de aanleg van een 
zuiveringsstation op de rechteroever, dat zou worden gevoed door de Zenne, gedefinieerd als collector 
voor de rechteroever, en een nieuwe aan te leggen collector op de linkeroever.  
Het geheel zal het voorwerp uitmaken van een concessie van werken, die het ontwerp der werken 
omvat, alsook de bouw, de financiering, een in de tijd beperkte exploitatiefase en tot slot de 
overdracht van de installaties en de knowhow aan het Gewest. 
Het zuiveringsstation Noord zal gelegen zijn tussen het kanaal en de Vilvoordselaan, op terreinen die 
daartoe worden vrijgemaakt. De benodigde oppervlakte werd tot op heden nog niet definitief bepaald. 
Het is mogelijk dat die uitgebreid moet worden tot een gedeelte van de privé-terreinen ten zuiden van 
de verlenging van de Budabrug. Om het risico te vermijden dat men met een te klein terrein zou 
komen te zitten, heeft het Gewest beslist om de toekomst van de terreinen en zuiden te reserveren en 
dus in het GBP niet het project over te nemen voor de rechtstreekse wegverbinding tussen de brug en 
de Vilvoordselaan, hoewel die verbinding is voorzien in het GewOP. 
Er moet een collector worden gerealiseerd op de linkeroever, die loopt van het Saincteletteplein tot 
aan de Budabrug. Die collector komt loodrecht op de Havenlaan, parallel met de Beco- en 
Vergotedokken, langs het Koninklijk domein, daar waar de Vilvoordsesteenweg enkele jaren terug 
werd heraangelegd, en bereikt zo uiteindelijk de Budabrug. Dat was althans het principiële tracé dat 
was opgenomen in het "Richtplan voor afvalwater" van 1984. Tot op heden is er nog geen enkel tracé 
dat als definitief wordt beschouwd.  
Een sifon zal voor de verbinding zorgen met het zuiveringsstation op de rechteroever. 
Dit soort projecten vraagt om een aantal bemerkingen. 
�� Het eerste aspect heeft betrekking op het beheer van de werken, die onvermijdelijk complex en 

van lange duur zullen worden. Een aanwezigheid van de haven, ter ondersteuning van het team 
dat belast is met het beheer der werken, zou bijdragen tot de behartiging van de belangen van de 
verschillende gebruikers (fysieke toegankelijkheid, leesbaarheid en comfort). 

�� Het tweede aspect heeft te maken met de definitie van het tracé van de collector, vooral tussen de 
Driegatenstraat en de Budabrug. Het zou wenselijk zijn dat men in de globale inrichting rekening 
houdt met een mogelijk gebruik door de Haven van de privé-terreinen ten westen van de 
steenweg, in het bijzonder met de bedoeling om tussen de steenweg en de waterweg voldoende 
ruimte te krijgen voor los- en laadinstallaties. 

�� Een derde aspect is de realisatie van een directere verbinding tussen de Budabrug en de 
Vilvoordselaan. Zo'n verbinding is niet in strijd met de realisatie van het zuiveringsstation, voor 
zover men dit gegeven integreert bij het aanvankelijke denkwerk en men een zekere soepelheid 
aan de dag legt wat het tracé betreft.  

1.4.5 RESULTATEN VAN HET OPENBAAR ONDERZOEK  
Het openbaar onderzoek greep plaats van 25 mei tot 25 juni 1998. Van de 108 klachten / bemerkingen 
(recobs) die het College ontving, verwijzen er 39 specifiek naar Brussel-Noord. Die werden 
geanalyseerd door de Stad een overgemaakt aan de GOC. 

1.4.5.1 VOORAFGAANDE OPMERKING 
Slechts drie gemeenten hebben gereageerd op het openbaar onderzoek : Schaarbeek, Evere en 
Machelen. 
�� Schaarbeek maakt zich zorgen over het geringe belang dat wordt gehecht aan de tweede HST-

terminal die is gepland in het vormingsstation, en waarvan de gemeente heel wat rechtstreekse 
gevolgen zou ondervinden (wegverkeer, sluiting van Schaarbeek-Reizigers,...). 
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�� Evere deelt die bekommernissen en stelt aanvullend een aantal specifieke 
samenwerkingsverbanden voor met betrekking tot de invoeging van Haren in de grootstedelijke 
context (fietsroutes, verlengingen van tram 55, toekomst van de Houtweg, wegverkeer,...). 

�� Machelen voelt zich aangesproken door het voorstel om een verbinding te creëren tussen de 
Haachtsesteenweg en de Vilvoordselaan, met een aansluiting op de Woluwelaan. 

Sint-Joost nam deel (net als Schaarbeek) aan de uitwerking van het Richtschema Noordwijk en vond 
het dus niet nodig om zich te manifesteren, net als Molenbeek dat goed op de hoogte is van dat 
richtschema, dat normaal gezien geïntegreerd zal worden in haar GemOP. 
Vilvoorde heeft niet gereageerd, terwijl recente beslissingen van die stad met betrekking tot het zwaar 
verkeer vandaag al een zekere impact hebben op het volume van het verkeer op de Budabrug 
(informatie van CIAPANOH). 

1.4.5.2 NOORDWIJK 
Er zijn slechts drie recobs voor de Noordwijk, die uitgaan van CDP, RISO en de "Ferme Maximilien". 
De opmerkingen en bekommernissen hebben betrekking op materies die worden behandeld in het 
kader van het intercommunaal richtschema dat verder uitgediept moet worden.  
Er is geen bezwaar tegen de wil van de Gemeente om de in PGB 7 (intussen GGB 1 geworden, met 
behoud van het plafond van 150.000 m2) voorziene uitbreiding te beperken tot 75.000 m2 
kantoorruimte in plaats van 150.000 m2. 
Er zijn ook geen opmerkingen met betrekking tot Thurn & Taxis. 

1.4.5.3 NEDER-OVER-HEEMBEEK 
Hier zijn de meeste recobs geconcentreerd. 
Wat de creatie van nieuwe woningen betreft, is men het unaniem eens dat het dichten van de 
invulzones een prioriteit is. 
Veel meningsverschillen zijn er echter over de potentiële grootschalige vastgoedprojecten. Daar waar 
het verenigingsleven gekant blijft tegen de vastgoedontwikkeling op de Trassersweg en omgeving 
(Bond van de Gezinnen, Nos Pilifs, Groene Wandeling, CIAPANOH), pleiten de eigenaars uiteraard 
voor het tegengestelde. Sommige van die laatsten vragen om de strook van 40 m, voorzien aan 
weerszijden van de Trassersweg, te verbreden, terwijl anderen vragen om de bouwzone meer naar het 
oosten te kunnen uitbreiden, in een zone die reglementair een openluchtsportgebied is. Het ontwerp-
GBP neemt het voorstel over om te bouwen langs de Trassersweg, maar op een diepte van 50 m. 
Tussen de Versailleslaan en het Mariëndal, vrezen IFC en HOME FAMILIAL BRUXELLOIS dat het 
GemOP hun plannen voor een gemeenschappelijke inrichting van het landschap zou dwarsbomen. 
Hetzelfde geldt voor een privé-eigenaar op de Versailleslaan. 
Bouwen langs de Bruynstraat wordt unaniem goedgekeurd. 
De Bond van de Gezinnen erkent het belang van een nieuwe school als aanvulling op de nieuwe 
vastgoedontwikkelingen. 
Wat de trechter betreft (het noorden van de Van Praetbrug), stelt het "Comité Croix du Feu" zich 
terughoudend op aangaande de gedane voorstellen, terwijl CIAPANOH van oordeel is dat het 
landschap het voorwerp moet uitmaken van een prioritair BBP. De Bond van de Gezinnen dringt aan 
op meer veiligheid voor het hele gebied, in het bijzonder de aansluitingen met het openbaar vervoer. 
De inschrijving van de hele trechter in GGB 7 kadert in de aangevangen denkoefening. Het 
toekomstige BBP zou kunnen worden voorbereid aan de hand van een richtschema, dat eventueel in 
het ontwerp van het GemOP zou kunnen worden opgenomen. 
De handelspool van de Vekemansstraat : iedereen is het erover eens dat deze pool versterkt moet 
worden (verfraaiing, parkings, eventueel meer insluiten). 
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De tram : iedereen is vragende partij voor een snelverbinding met het centrum van de stad, net als 
voor de bediening van het MZ, van Nos Pilifs en van de nieuwe wijken. Het traject moet nader 
bepaald worden. En ingeschreven worden op de kaart - verkeerswegen - openbaar vervoer - van het 
toekomstige GBP !!! 
Veel mensen pleiten voor een toenemend belang van de fiets als alternatief verplaatsingsmiddel. 

1.4.5.4 HAREN 
De recobs met betrekking tot Haren verwijzen meer dan elders naar de "milieuproblemen" : 
geluidsoverlast, verkeershinder, de geringe belangstelling van de overheden enz. 
De voorgestelde ontdubbeling Verdunstraat / Harenheidestraat lokt geen verzet uit. Er worden ook 
andere verbeteringen van het wegverkeer (en het openbaar vervoer) voorgesteld, zoals de omleiding 
van het openbaar vervoer van de Haachtsesteenweg naar het toekomstig dubbel GEN-station, de 
verlenging van lijn 55 naar Haren of de NAVO, nieuwe wegverbindingen tussen Leopold III en de 
Haachtsesteenweg, om de as Houtweg - Bordet (gemeente EVERE) te ontlasten. 
Bijna alle klachtenschrijvers vragen om een verkeersplan waarbij het centrum als "zone 30" wordt 
ingericht. 
Dit alles impliceert de facto de uitwerking van een richtschema voor dit gevoelige deel van Haren, 
samen met het verkeersplan. 
Er is ook vraag naar een grondige denkoefening aangaande de site Schaarbeek-Vorming (tweede 
HST-terminal, begeleidend vastgoedprogramma, toegankelijkheid van alle verkeerswijzen), met 
bijzondere klemtoon vanwege de Gemeenten SCHAERBEEK en EVERE. 
Wat de industrieboog Noord betreft, staat men gunstig tegenover een leesbare verbinding tussen de 
Vilvoordselaan en de Haachtsesteenweg. 
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