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Zoals de titel aangeeft werden in dit document de bestaande feitelijke toestand, de bestaande 
rechtstoestand en de diagnose overgenomen uit het van februari 1998 daterend Basisdossier van het 
Gemeentelijk Ontwikkelingsplan. 
 
Dit document werd niet geactualiseerd. 
 
Wat betreft de feitelijke situatie werden een aantal wijzigingen aangebracht aan de oorspronkelijke tekst. 
Het betreft voornamelijk vergetelheden of fouten ten opzichte van de situatie van 1998. Op een tiental 
plaatsen in de tekst werden enkele regels toegevoegd. 
 
Een actualisering van de gegevens wordt hoofdstuk per hoofdstuk uitgevoerd in Document 2, zij het 
onder de vorm van een algemene tekst. Het voornaamste voordeel van deze werkmethode is dat een 
analyse van de evolutie tussen het basisdossier en het ontwerpplan, tussen februari 1998 en eind 1999, 
uitgevoerd kon worden, een nadeel dat hierdoor somtijds de lectuur van een aantal delen niet 
eenvoudiger is geworden. Deze analyse heeft toegelaten om de dynamiek te evalueren die in de gemeente 
werd vastgesteld. Een dynamiek op gebied van de realisaties van de Stad zelf, en vanwege de particuliere 
actoren. 
Een zicht op de evolutie is eveneens nuttig om de doeltreffendheid te toetsen van een aantal maatregelen 
die voorgesteld werden door het Basisdossier en die reeds in werking werden gesteld. 
 
Wat betreft de rechtstoestand, is men van oordeel geweest dat het onnodig was om in dit Document 1 
informatie over te nemen die inmiddels volledig voorbijgestreefd is; bovendien heeft een vergelijking in 
dit geval weinig waarde. Hierom werden een aantal delen van de rechtstoestand niet meer overgenomen 
in Document 1, meer bepaald punt 2.1 inzake het gewestelijk bestemmingsplan en punt 2.2 inzake de 
BBP's. Deze hoofdstukken werden volledig herwerkt in Document 2. 
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"B. revient donc de loin. La priorité absolue enfin 
donnée à la réhabilitation de la vieille ville et 
d'autres quartiers anciens a d'abord exigé une 
remise en cause des options prises depuis plus 
d'une décennie.   
 
On voit qu'à B. le pouvoir a été capable de 
déceler les erreurs commises et de les corriger à 
temps. Mais cette lucidité n'est imputable ni à un 
système administratif ni à quelques recours à la 
"science". En fait, c'est à la seule et simple 
reconnaissance d'une "culture de la ville" que 
l'on doit la découverte des voies qui devraient 
mener à une vie urbaine "meilleure".  
 
Cette évolution était inscrite dans le faits. Depuis 
près de vingt ans, les responsables de la ville de 
B. sont presque exclusivement issus de 
l'université. Le pouvoir et le savoir coïncident. De 
plus, à B. le "savoir" a su tenir compte de la 
réalité, autrement dit de la culture qui a modelé 
le paysage urbain et permet de le décrypter. C'est 
précisément la connaissance de cette culture qui 
a permis d'entreprendre la réhabilitation de la 
ville ancienne, et d'en assurer la survie, au profit 
des citoyens actuels et des générations futures." 
 

P.L. Cervellati, R. Scannavini, C. de Angelis 
La nouvelle culture urbaine 

Bologne face à son patrimoine 
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L'HOMME DE LA VILLE EST UN ORPHELIN, 
LE CENTRE DE LA VILLE EST POUR LUI 
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Vivre en ville : cela réclame des vertus que l’on nomme urbanité, civilité ou politesse. Chacune de 

ces vertus renvoie à une manière de gérer la distance entre inconnus. Gérer la distance car en ville, le 
visage de l’Autre, c’est d’abord les images des Autres, une multiplicité inconnue, un bain d’anonymat.  

 
Vivre en ville : nous devons nous rendre crédibles et en jouant des rôles de composition, 

apprivoiser l’Autre qui est d’abord et qui restera souvent un étranger. Les meilleurs acteurs urbains 
manifestent une capacité de distance à leur rôle, au contraire des adeptes de la ravageuse et incivile 
sincérité tous azimuts, qui prêchent la totale identification du comédien au rôle d’acteur qui est dévolu par 
le casting. 

 
Vivre en ville : c’est en effet apprivoiser l’Autre en connaissance de cause. Ne pas le faire fuir, par 

une trop forte demande déjà et trop vite demande de fraternité. C’est au contraire se crédibiliser auprès de 
l’Autre, augmenter son capital de confiance. C’est-à-dire que l’Autre vous accorde une confiance mesurée, 
qu’il peut reprendre à la moindre alerte, au moindre soupçon, car vous pouvez bien davantage mentir à un 
étranger que vous pourriez ne plus revoir qu’à un proche que la vie quotidienne risque de vous imposer 
pendant des années. Que l’Autre vous accorde son crédit, cela veut dire : « je vous donne ma confiance, 
vous pouvez m’en dire plus encore et je ne prendrai pas le temps de contrôler vos dires, je ne vérifierai pas 
ce que vous dites, je fais « comme si » c’était déjà un parler vrai et sincère, mais attention, je ne suis pas 
naïf, attention, attention ! ». 

 
Vivre en ville : l’homme de la ville est un orphelin parce qu’il est primordialement, par essence, 

comme disent les philosophes, un inconnu au milieu des inconnus. Car dans la famille et la non-ville, où 
nous vivons aussi, nous perdurons au milieu d’une stabilité spatiale, au milieu de devoirs moraux, de liens 
rendus inconditionnels par les plus impérieux des devoirs. Le parent se penchant sur le berceau de l’enfant 
qui pleure est le prototype de l’exigence inconditionnelle de fraternité et de solidarité. Cette stabilité 
affective et morale est aussi une stabilité spatiale, avec les mêmes chambres, les mêmes visages, une 
stabilité du quotidien, avec les mêmes structures normatives incarnées dans les mêmes donneurs d’ordres. 
Cette stabilité figée se rencontre, dans une moindre proportion affaiblie aujourd’hui par toutes les formes 
sociales de dérégulation et de flexibilité, dans le milieu de l’entreprise avec le patron, le contremaître et les 
collègues. Enfin, cette stabilité est une stabilité d’odeurs, de corps, de désirs émoussés, qui veulent prendre 
leur envol ailleurs et autrement. L’homme de la ville est un orphelin parce qu’il lui appartient de quitter 
cette atmosphère stable de sens, ce monde « enchanté » par les sortilèges de l’amour et/ou de la haine 
rapprochées, ce monde de l’enfance, de l’adolescence encore. Ce monde, c’est un monde avec la pendule 
qui donne toujours l’heure GMT+1, avec sa petite sonnerie qui a peuplé les rêves et les endormissements 
de l’enfance. C’est un monde avec des lois sacrées, non écrites qui planent sur nos têtes, comme des 
fatalités. 

 
Vivre en ville : l’homme de la ville est un orphelin, parce qu’il apparaît libre, détaché, sorti des 

alliances. A Herbeumont, dans mon village natal, on disait, avec de lourds sous-entendus, d’un homme « de 
mauvaise vie » qu’il « retirait son alliance quand il allait au café en montant à la ville ». Fantastique 
compréhension paysanne apeurée de ce qu’est vivre en ville. Vivre sans alliance, passer des contrats avec 
des inconnus, engager son crédit, devoir le défendre et le promouvoir, raisonner et calculer sans tenir 
compte des alliances du sang. Le fils de ses parents est rivé au statut d’être « fils de ». A la ville, nous 
pouvons jouer des rôles sans y être rivés, jouer sur des appartenances et des identités en exil d’elles-mêmes 
ou en tension les unes avec les autres dans nos divers engagements. 

 
Vivre en ville et puis vivre dans le centre de la ville : plus nous progressons vers le centre de la 

ville, plus nous sommes dans la ville. Le centre de la ville est le résumé de la ville, son concentré, son cube 
Liebig. Il y a comme un gradient qui conduit à cette désolation, à cette perte du sol familial qui atteint son 
paroxysme dans l’inconnu, le non-avenu, le non-prévisible. Au centre de la ville, les visages prennent 
toutes sortes de couleurs, les accents toutes les sortes de tonalité, les visages toutes les formes, tous les 
âges. Il n’y a plus ces régularités encore aperçues dans les environs de mon domicile : l’épicier, la vieille 
dame qui regarde à sa fenêtre, les consommateurs au café du coin. Pas cette étrangeté dépeuplée des 
quartiers riches sans bistrots. Plutôt une étrangeté qui peut être rassurante parce qu’elle est saturée 
d’humanité de visages et de vitrines, et c’est par là que commence la nécessité de construire une structure 
spatiale aménagée induisant des compensations affectives, manières de suppléer partiellement au désert 
affectif sans papas, mamans et petite famille. 
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Vivre dans le centre de la ville : c’est d’abord la vitrine et le plaisir ambigu de l’appropriation 

imaginaire de l’objet, machine à rêver, à se projeter dans un avenir gavé, à se comparer à d’imaginaires 
voisins sur lesquels on aurait repris une revanche historique. La vitrine est une pellicule de réalité et un 
principe de virtualité : principe de réalité, non, vous n’y êtes pas encore sans monnaie, mais principe de 
virtualité, c’est comme si vous étiez déjà, rêvons que nous pourrons demain nous approprier ce dont nous 
rêvons aujourd’hui. C’est ainsi le plaisir réel de la consommation et de l’achat libre qui font sans doute 
l’incroyable succès du capitalisme urbain comparé aux files d’attente pour acheter une Traban poussive et 
polluante sans guère de possibilités de mettre plusieurs offreurs en concurrence.  

 
Vivre dans le centre de la ville, c’est s’immerger dans la dynamique des flux monétaires et des flux 

marchands, c’est s’immerger dans le monde de l’argent, avec ses fantastiques pouvoirs libérateurs et 
désengluants qui permettent de s’émanciper des norias incessantes de dons et de contre-dons qui saturent et 
structurent les espaces familiaux et les collectifs obligés, c’est s’affronter à la concrétisation spatiale de 
l’accumulation des capitaux de toute sorte, point de fusion des compétences, des manipulateurs de 
symboles, centre nerveux des cadres et des dirigeants de toute sorte, point de confluence entre les grandes 
tendances qui constituent notre monde moderne basculant : division du travail et individualisa-tion 
croissante, marchandisation et multiplication des vitrines, rationalisation des comportements et 
désenchantement du monde. Le centre de la ville, c’est la coexistence des pouvoirs faire de la technique, de 
l’espoir de « construire un monde meilleur » du politique et des pouvoirs privés des banquiers. 

 
Vivre dans le centre de la ville, c’est en quelque sorte assumer le fait que nous sommes devenus 

des orphelins au fur et à mesure que nous voulions nous y retrouver et jouer les jeux de cette jungle 
urbaine. Mais nous le savons, notre vie dans la ville ne serait pas digne si la ville nous imposait de choisir 
entre le rôle d’un loup et le rôle d’un autre loup. En entrant et en soutenant notre vie dans le centre de la 
ville, nous sommes devenus des orphelins, des nomades sans territoire ni roulotte. Il faut pourtant qu’on 
nous ménage et que nous puissions étendre notre répertoire de rôles. Nous ménager, c’est nous aider à nous 
recueillir, à nous y retrouver, c’est faire de la place aux autres et trouver de la place sur les places, c’est 
laisser des lieux pour des moments de recueillement, des moments où nous nous rassemblons nous-mêmes, 
car le centre de la ville nous morcelle et nous écartèle. En ce sens, il faudrait que le centre de la ville soit 
simultanément le lieu même de déploiement de la dynamique futuriste hypermarchande et hypertechnique 
mais aussi auberge affective présente pour les exilés et orphelins que nous sommes devenus en voulant 
assumer cette mise en scène faite d’artifices, de contrats, d’accords techniques, d’achats et de ventes, de 
séductions basées sur l’apparaître et l’éphémère, sur la mode et les saisons. Comment nous y retrouver ?  

 
Vivre dans le centre de la ville, c’est habiter le lieu de concentration des équipements collectifs 

variés et d’héritages patrimoniaux et matrimoniaux. Le centre de la ville équipé met davantage en contact la 
ville de maintenant et la ville héritée. La ville héritée est un fantastique opérateur de culture, conservatoire 
des intentions des morts aspirant à l’immortalité qui nous ont laissé des témoignages et des traces de leur 
volonté de vivre ensemble : cathédrales, bibliothèques, monuments, parcs et statues, tracés de rues et de 
boulevards, maisons et gestes d’architecture, toute la ville témoigne que des hommes et des femmes, dans 
ces temps-là, pensaient, construisaient et oeuvraient pour autre chose que les petits bénéfices et les petites 
effervescences. Il faut que nous soyons accueillis dans ce centre de la ville, qu’on nous y ménage une place 
pour que nous ayons accès à ces pyramides qui nous contemplent et qui nous jugent mais dont la 
persistance fait que nous n’y sommes jamais seuls avec notre solitude. 

 
 
 

Pierre Ansay 
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INLEIDING 
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EEN ALOMVATTEND PLAN VOOR HET HISTORISCH CENTRUM VAN 
BRUSSEL 

 
Het historisch centrum voorbereiden op het derde millenium is een enorme uitdaging. Men moet er zich 
bewust van zijn dat er enkel een toekomst voor het centrum kan bestaan wanneer er een evenwicht 
gecreëerd wordt tussen het lokale leven, de inwoners, de handelsactiviteiten, de administratieve, 
economische en culturele infrastructuur, de onderwijsinstellingen, en alles wat nodig is voor de goede 
werking van het centrum van een agglomeratie en van een nationale en internationale hoofdstad. 
 
Om deze uitdaging tot een goed einde te brengen dienen de geschiedenis, de inwoners, de rijkdom en de 
potentiële mogelijkheden centraal in dit ontwerp te plaatsen. Het centrum bezit een groot aantal troeven 
en bij het opstellen van het ontwikkelingsplan moet van hieruit vertrokken worden: de stedelijke 
levenskracht van een geanimeerde hoofdstad, het grote aantal inwoners, het opmerkelijke bouwkundig 
erfgoed, de grote uitrustingen, de winkelstraten, de kwaliteitsvolle openbare ruimten, de grote culturele 
rijkdom, de uitstekende bereikbaarheid...  
Het centrum moet de plaats van het bestuur, het culturele leven, het toerisme en de ontspanning blijven, 
maar daarnaast ook een levenskader en een woonomgeving aanbieden. 
 
Het alomvattende plan voor het centrum kan - zonder op dit ogenblik aandacht te besteden aan de 
noodzakelijke preciseringen en nuances - in de volgende grote lijnen samengevat worden. Het ontwerp is 
gebaseerd op een nauwgezet onderzoek dat alle troeven en zwakke punten van het centrum duidelijk 
aantoont. 
 
1. Het geheel van de Vijfhoek moet beschouwd worden als het historisch centrum van de 
agglomeratie. 
 
2. Het bouwkundig erfgoed van het centrum mag niet verder aangetast worden, maar moet op 
doordachte en cultureel verantwoorde wijze hergebruikt worden. 
 
3. Alle wijken hebben een gemengde functionaliteit; elke wijk heeft een woonfunctie en dus 
woningen. 
 
4. De levenskwaliteit van het centrum moet de belangrijkste zorg zijn van alle instanties; netheid, 
onderhoud, veiligheid, strijd tegen lawaai, vervuiling... 
 
5. De economische ontwikkeling moet evenwichtig zijn : meer ondernemingen en meer nijverheid, 
een geringer aantal kantoren ten opzichte van de globale bebouwing, gerevitaliseerde 
handelsactiviteiten. 
 
6. De straat is naast een verkeersweg evenzeer een ontmoetingsplaats. 
 
7. Het centrum moet gemakkelijk bereikbaar zijn met het openbaar vervoer. Het fiets- en 
voetgangersverkeer moet aangemoedigd worden. 
 
8. De revitalisatie van het centrum is noodzakelijk om een erfenis te kunnen nalaten aan de 
generaties van de toekomst. 
 
Kortom, leven, werken, flaneren in het centrum moet op eender welk ogenblik een oprecht 
plezier zijn. 
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HET GEMEENTELIJK ONTWIKKELINGSPLAN 

 
De opstelling van het Gemeentelijk Ontwikkelingsplan (GemOP) is de aangewezen gelegenheid om met 
alle personen die betrokken zijn bij het gemeentelijk leven rond de tafel te gaan zitten en na te denken 
over een gemeenschappelijk plan. Een omvangrijk plan, want het zal de richtlijnen aangeven die door de 
gemeente in de komende jaren gevolgd zullen worden. Omvangrijk ook, omdat met de beschikbare 
middelen bepaalde bijzondere pistes onderzocht en gevolgd kunnen worden, die het alledaagse beleid 
overstijgen. De pistes die in het GemOP naar voren worden geschoven, vormen een coherent geheel. De 
bij de opstelling van het GemOP betrokken actoren zijn talrijk : alle instanties van het gemeentelijk 
leven, met name het College, de Raad, de administratie, de afgeleide instellingen en de stadsgebruikers 
zelf; inwoners, culturele en economische actoren, passanten en pendelaars. Deze wederzijdse 
beïnvloeding zorgt ervoor dat nog andere instanties bij het GemOP betrokken worden : het Gewest en 
zijn diverse onderdelen, de buurgemeenten, de Staat en andere Belgische instanties... 
 
Het GemOP is een nieuw instrument, dat voorzien werd in de ordonnantie houdende organisatie van de 
planning en de stedebouw. Het maakt deel uit van het Gewestelijk Ontwikkelingsplan; het GemOP vult 
het GewOP aan en preciseert bepaalde mogelijkheden op gemeentelijk niveau. Het GemOP stelt pistes 
voor de realisatie van de doelstellingen van de meerderheid voor, die voorgesteld werden bij de talrijke 
ontmoetingen of die het gevolg zijn van de analyse van de bestaande situatie. Opdat deze verschillende 
pistes coherent zouden zijn, moeten zij voor elk homogeen onderdeel van het grondgebied ingeschreven 
worden in een alomvattend ontwerp. Dit is het alomvattende plan voor de Vijfhoek. 
 
De uitdaging voor het Gemeentelijk Ontwikkelingsplan is echter tweevoudig : dit alomvattende plan 
concretiseren, en het vervolgens ook ten uitvoering brengen, zodat het niet bij een dood document blijft, 
maar de acties van alle gemeentelijke betrokkenen daadwerkelijk kan leiden. 
 
Daarom zal een geheel van werkinstrumenten en reglementen aangeboden worden, die geen 
dwangmaatregelen zijn, maar de gebruiker moeten motiveren tot navolging en de mogelijkheden 
aantonen. Zonder overdreven starheid zal een reglementair kader geschetst worden waarbinnen de 
openbare en private initiatieven die de ontwikkeling van het centrum ten goede komen, ingepast kunnen 
worden. Anderzijds zal dit reglementair kader een einde kunnen maken aan initiatieven die op een 
bepaalde manier de intrinsieke kwaliteiten en de aantrekkingskracht van de stad devaloriseren. 
Belangrijker dan de strikte navolging van de reglementen, is de inachtname van de oorspronkelijke 
doelstelling. Hoe vaak heeft men de voorschriften niet trachten te omzeilen door ze te letterlijk of onjuist 
te lezen, ze aanpassend aan persoonlijke belangen die rechtstreeks tegen het oorspronkelijk objectief van 
de gestelde voorschriften indruisen. 
 
Het plan moedigt bovendien de activering aan van operationele beleidsvormen waarmee binnen een 
redelijke termijn kwantitatieve doelstellingen bereikt kunnen worden. Deze operationele beleidsvormen 
zijn onderverdeeld in een tiental groepen, te weten het huisvestingsbeleid, het economisch beleid, het 
verfraaiingsbeleid, het verkeersbeleid... 
 
De effecten van het plan zullen zowel op korte als op lange termijn vastgesteld kunnen worden. Vooral 
op lange termijn; het plan zoekt een antwoord op de vraag: "Op welke wijze moet de Vijfhoek zich in het 
ideale geval ontwikkelen, opdat zijn kwaliteiten ten volle tot hun recht komen?". Elke voorgestelde 
maatregel moet geëvalueerd worden in relatie tot dit ideaal en mag enkel weerhouden worden wanneer 
zij eraan voldoet. Daarnaast beoogt het GemOP onmiddellijke resultaten :  
- op zeer korte termijn : de uitwerking van het plan, de contacten die het met zich mee brengt en de 
voorgestelde ideeën kunnen de acties die in uitvoering zijn nog steeds heroriënteren. 
- op korte termijn : de realisaties van de huidige legislatuur zouden niet meer in tegenspraak mogen zijn 
met het GemOP, maar integendeel de inwerkingstelling ervan bevorderen; 
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- de volgende legislatuur en in het bijzonder de uitwerking van het programma van de meerderheid, zal 
zich op de één of andere manier op het GemOP baseren, zelfs wanneer in theorie voorzien is dat 
gedurende elke zittingsduur een plan wordt opgesteld. 
 
Tenslotte moet benadrukt worden dat het GemOP niet alle huidige problemen als bij toverslag kan doen 
verdwijnen. Het geeft doelstellingen, denkwijzen en te treffen maatregelen aan. Sommige daarvan vragen 
tijd en middelen, andere beide, en zullen dus enkel op termijn ingevuld kunnen worden. De strijd tegen 
verwaarloosde gebouwen en terreinen kan in dit verband als een voorbeeld gelden. 
 
Eén gemeente, vijf delen 
Voor de studie van het GemOP is het uitgebreide en heterogene territorium van de Stad Brussel 
ingedeeld in vijf delen. Het historisch centrum, vanwege zijn geometrische vorm ook de Vijfhoek 
genoemd, moet ingepast worden in een alomvattend plan : hoe kan een duizendjarige stedelijke kern, met 
de functie van hoofdstad en centrum van een agglomeratie, haar tweede millenium aanvatten ? Welke rol 
moet het centrum spelen, vertrekkend vanuit zijn eigen bijzonderheden en zijn eigen strategische positie? 
 
In het verleden werd het centrum al te vaak ofwel "geïnstrumentaliseerd", als een plaats waar 
bijvoorbeeld macht en autoriteit gecentraliseerd werden, ofwel werd het stadsweefsel compleet 
genegeerd, zoals onder andere het geval was bij de grote infrastuctuurwerken van de spoorverbinding. 
 
Met de beschrijving van dit alomvattende plan zal het centrum de toekomst met sereniteit tegemoet 
kunnen treden, op voorwaarde dat alle betrokken actoren zich aansluiten bij dit ontwerp en dat iedereen 
zich binnen zijn domein inzet voor de realisatie. Dat is in het kort samengevat het opzet van het GemOP. 
 
De analyse van de situatie van het centrum gebeurt op thematische wijze. Daarbij mag niet uit het oog 
verloren worden dat de verschillende thema's elkaar overlappen. 
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1. BESTAANDE FEITELIJKE TOESTAND 
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1. 1. DE SITUATIE VAN DE STAD BRUSSEL 
EN HET HISTORISCH CENTRUM 
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In het centrum van een agglomeratie met 950.000 inwoners, bezit Brussel een historische kern die sinds 
meerdere eeuwen de rol van administratieve hoofdstad speelt. Deze kern beslaat 450 ha en wordt 
afgelijnd door de lanen die in de negentiende eeuw aangelegd werden op de plaats van de gedempte 
middeleeuwse omwalling. Het centrum bevat nog vele typische buurten, gekarakteriseerd door een 
middeleeuws stratenweefsel, en talrijke wijken uit de vorige eeuw. Andere belangrijke ingrepen, die nog 
niet helemaal geassimileerd zijn, zoals de spoorverbinding tussen het Noord- en het Zuidstation, dateren 
uit de twintigste eeuw. 
 
Het centrum wist zijn belangrijke troeven te behouden, ondanks de ingrijpende veranderingen die het 
onderging. Deze veranderingen kunnen in twee categorieën ingedeeld worden. In de eerste plaats, zoals 
het geval is in vele Europese steden, de wijzigingen die het gevolg zijn van speculaties, de inplanting van 
gigantische kantoorcomplexen, de verovering door de auto... 
 
Anderzijds zijn er de wijzigingen die specifiek betrekking hebben op de geschiedenis van Brussel, zoals 
de functies eigen aan een hoofdstad. Vanaf de negentiende eeuw heeft de Stad grote saneringswerken 
ondernomen in het centrum (overwelving van de Zenne), vaak met hoogst ongelukkige gevolgen voor de 
stadskas, en de Staat toestemming verleend voor de uitwerking van buitenschalige projecten zoals het 
Justitiepaleis, de Kunstberg, enz... Vervolgens werd de spoorverbinding, die al vanaf 1860 aangevraagd 
werd door de Stad, gerealiseerd tussen 1904 en 1952, waardoor in het hart van de stad ernstige kwetsuren 
veroorzaakt werden. De heropbouw van de getroffen wijken is nog niet afgewerkt. Na de Tweede 
Wereldoorlog heeft de Staat het Rijksadministratief Centrum ingeplant, en recenter nog diverse grote 
ministeries. 
 
De invloed van de stedenbouwkundige theorie en praktijk heeft eveneens een belangrijke rol gespeeld bij 
de totstandkoming van de huidige toestand van het centrum. 
 
Vanaf de negentiende eeuw namen de projecten die de volledige verbouwing van een bepaalde wijk 
omvatten toe, naar het voorbeeld van wat er gerealiseerd werd in de Onze-Lieve-Vrouw ter Sneeuwwijk; 
aandacht voor de volksgezondheid en voor een betere verkeerssituatie lagen aan de basis van talrijke 
ontwerpen die een verlegging van de bestaande rooilijn voorschreven. Belangrijke afbraakwerken werden 
hierdoor mogelijk gemaakt. 
 
De modernistische architectuurprojecten uit het interbellum beschreven eveneens de heropbouw van 
complete stadsdelen van de oude stad. Ook hun culturele invloed is aanzienlijk, onder andere voor de 
planning en de ontwerpen van de tweede helft van de twintigste eeuw. 
 
Het plan Alpha, het eerste gewestelijk plan van de Brusselse agglomeratie, werd voorgesteld in 1948. 
Uitgewerkt onder directe invloed van het Charter van Athene, was één van de belangrijkste richtlijnen 
van het plan; "De ontvolking van het stedelijk centrum, zonder uitrustingen, zonder lucht, zonder licht en 
zonder zon, moet nagestreefd worden." 
 
Het plan Techné dat in 1962 werd uitgewerkt in opdracht van de stad, was enkel van toepassing op het 
historisch centrum. Het voorzag intra muros in een ringweg voor het autoverkeer, verbonden aan grote 
parkeerruimtes (voor 1980 moesten 100.000 parkeerplaatsen gerealiseerd worden). In tegenstelling tot 
het plan Alpha voorzag het plan Techné wel in hoogbouw met woonuitrustingen, om het inwonersaantal 
van 65.000 op 100.000 te brengen. Het historisch centrum werd gereduceerd tot een handvol trapgevels 
in de buurt van de Grote Markt, die in een zuiver folkloristische geest en volledig onafhankelijk van de 
culturele waarde van de gebouwen, gevrijwaard werden. 
 
Meerdere bijzondere plannen van aanleg werden in dezelfde optiek opgesteld en uitgevoerd, maar zij 
waren enkel van toepassing op de krottenwijken, die vervangen werden door hoogbouw met sociale 
woningen. 
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Het begin van de jaren 70 werd gekenmerkt door een breuk; de publieke opinie, wijkverenigingen, de 
media en bepaalde politieke verantwoordelijken werden zich bewust van de degradatie van het 
levenskader en van de vernieling van het stedelijk patrimonium en de stadsgeest in het algemeen.  
 
In 1971 werd een nieuw beleidsorgaan opgericht, om de aanleg van het grondgebied van de 19 
gemeenten van Brussel te coördineren : de Brusselse Agglomeratie. De Agglomeratie gaf onmiddellijk 
het startsein voor het opstellen van de Algemene Plannen van Aanleg (APA) van de 19 gemeenten, en in 
hetzelfde kader stelde zij voor het historisch centrum een beschermings- en renovatieplan op. Deze 
renovaties waren erop gericht de bestaande situatie te verbeteren op twee punten; de homogeniteit van de 
stedelijke structuur en de gemengdheid van de verschillende functies in het geheel van het stedelijk 
weefsel verbeteren. Speciale klemtoon kwam daarbij te liggen op de herbevolking van wijken, de 
inrichting van openbare ruimten, het terugdringen van het verkeer en de bescherming van het 
architecturaal en stedelijk patrimonium. Onder meer door politieke tegenkantingen konden de algemene 
plannen echter nooit helemaal tot uitvoering gebracht worden. Tot op bepaalde hoogte onderschrijft het 
Gemeentelijk Ontwikkelingsplan de richtlijnen die gesteld werden door de APA. 
 
Het Brussels Gewestplan, dat in 1979 werd opgesteld, is het gelukkige eindresultaat van talrijke 
pogingen van functionalische planning. Het Gewestplan is een enorme stap voorwaarts; het bevestigt de 
gemengdheid van het centrum, hecht een grote waarde aan renovatie, en verlaat het wegprogramma. Met 
het Gewestplan werd ook de procedure vastgelegd voor de algemene regels van bekendmaking, waardoor 
iedereen die daarom vraagt door de overlegcommissie gehoord kan worden in verband met de 
belangrijkste aanvragen voor een vergunning. 
 
Bij de oprichting van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest in 1989 werd men zich bewust van het 
belang van de bevolkingsgroei; de inkomsten van het Gewest zijn onder andere afhankelijk van de 
belastingen op de fysieke personen. De goedkeuring van het Gewestelijk Ontwikkelingsplan in 1994 
houdt rekening met dit essentiële gegeven en bevat voor het centrum zeer dwingende voorschriften : het 
inwonersaantal moet in 2005 gestegen zijn met 30%! Daarnaast bevat het GewOP een geheel van 
voorstellen waaronder één voor een grotere bescherming van de huisvesting. 
 
De oprichting door de Stad Brussel in 1995 van een tijdelijke werkgroep belast met de revitalisatie van 
het centrum, de Afvaardiging voor de ontwikkeling van de Vijfhoek, getuigt van de recente 
bewustwording van de noodzaak om het probleem op een rechtstreekse en transversale wijze aan te 
pakken. Het betreft op een zekere manier een voorafschaduwing van de mogelijke verwezenlijkingen van 
het Gemeentelijk Ontwikkelingsplan. 
 
Zelfs wanneer het gebonden is aan wettelijke voorschriften, is het Gemeentelijk Ontwikkelingsplan in 
eerste instantie een strategisch instrument dat nodig is voor de revitalisatie die door de Stad verlangd 
wordt. 
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1. 2. DE ACTIVITEITEN IN DE STAD 
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1. 2. 1. DE OVERHEERSENDE STEDENBOUWKUNDIGE BESTEMMING PER HUIZENBLOK 

Kaart 1.2.1. (Atlas 1, deel 1) Overheersende stedenbouwkundige bestemming 
6 kaarten cfr. infra : Woningen - Ondernemingen - Kantoren - Uitrustingen - Handelszaken - Groene 
ruimten. 
Grafiek. Ruimtelijke spreiding parkeerruimte/tewerkstelling/bevolking (1991). 
 
Om historische redenen zijn er in de Vijfhoek een groot aantal functies gevestigd die verband houden 
met de hoofdstedelijke taken die aan de Stad Brussel werden toevertrouwd : de grote culturele- en 
onderwijsuitrustingen, de talrijke hotels, de grote overheids- en privé administraties, de talrijke 
handelszaken en het grootste deel van de toeristische activiteiten. De drie federale overheidsmachten zijn 
er eveneens gevestigd (wetgevende, uitvoerende en rechterlijke macht) (cfr. 1.2.8. Hoofdstedelijke rol en 
centraliserende functies). 
 
Om evidente redenen bevindt het overgrote deel van de gebouwen die door het stadsbestuur worden 
gebruikt zich uiteraard eveneens op het grondgebied van de stad. Maar dit is ook het geval voor de 
gebouwen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, van de Vlaamse Gemeenschap, van de Franse 
Gemeenschap en van de Europese Unie. 
 
Deze centraliserende functie wordt goed vervuld en vertoont neigingen tot uitbreiding, maar dit gebeurt 
ten nadele van de andere functies in grote stukken van de stad. Deze diverse vestigingen zijn helemaal 
niet gespreid over het hele grondgebied en ook niet geïntegreerd in de traditionele functies, maar liggen 
allen samen geconcentreerd op 2/5 van het grondgebied (in het centrum, in het noorden en het oosten), 
waar ze steeds meer de woonwijken verdringen. De Onze-Lieve-Vrouw ter Sneeuwwijk is daarvan een 
symptomatisch voorbeeld : de weinige nog overblijvende tradionele blokken worden omringd en 
gedeeltelijk ingenomen door kantoren. 
 
De overige 3/5 van het grondgebied (het zuiden en het westen) vormen een gemengd stadscentrum, met 
woningen, handelszaken, ateliers en talrijke goed geïntegreerde uitrustingen, ook al nemen ze soms een 
volledige blok in beslag. In deze wijken is het oorspronkelijke stratenpatroon en hun typologie  uit de 
achttiende en de negentiende eeuw trouwens grotendeels bewaard gebleven.  
 
De analyse van de grafiek met de verdeling parking/tewerkstelling/bevolking (per Stratec-district) 
bevestigt de beschrijving die hoger werd gegeven. Men kan vaststellen dat de districten 1 (Centrum), 6 
(Nieuwstraat-Broekstraat), 7 (O.-L.-V. ter Sneeuw) en 8 (Koninklijk Park) gekenmerkt worden door een 
indrukwekkende disproportie tussen het aantal inwoners en het aantal arbeidsplaatsen : Centrum : het 
aantal arbeidsplaatsen ligt 6,1 maal hoger dan het aantal inwoners; Nieuwstraat-Broekstraat : de 
verhouding is 15,1; O.-L.-V. ter Sneeuw : 9,5 en Koninklijk Park : 6,2. In de vier districten in het zuiden 
en het westen daarentegen, staan het aantal arbeidsplaatsen en het aantal inwoners in een relatief gezonde 
verhouding tot elkaar, met uitzondering van district 9 (Zavel - Marollenwijk Noord) waar het aantal 
arbeidsplaatsen 5,2 maal hoger ligt dan het aantal inwoners. 
 
De analyse per functie benadrukt en verduidelijkt de hoger gemaakte algemene analyse (cfr. de 6 
kaarten). 
 
De woningen (hergroepering van de woonblokken en van de gemengde blokken) nemen een groot deel 
van het centrum in, met uitzondering van de wijken gelegen ten westen van een lijn die van het 
Rogierplein tot aan het Egmontpark loopt; met als enige uitzondering de 1.500 inwoners van de Onze-
Lieve-Vrouw ter Sneeuwwijk en de Meiboomwoningen. Men zal dus prioritair moeten zoeken naar al de 
mogelijkheden om nieuwe woongelegenheden in te planten in dit deel van het centrum. In bepaalde 
wijken ten westen van deze lijn worden er echter veel woningen ingenomen door economische functies 
en deze wijken worden bijgevolg gekenmerkt door een tamelijk lage dichtheidsgraad.  
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Enkele grote wooncomplexen : het gaat om sociale huisvesting, meestal gebouwd in de jaren 60 en 70 en 
kenmerkend voor de weinig geïntegreerde stedenbouw uit deze decenia. Deze typologie bemoeilijkt de 
integratie van de bewoners in het plaatselijke leven. Een dergelijke concentratie van sociale woningen 
stemt reeds sinds de industiële revolutie overeen met de sociale structuur van bepaalde wijken. 
 
De groene ruimten, die onontbeerlijk zijn voor het leven in de wijk, werden eerder aangelegd in het deel 
dat vandaag ingenomen wordt door administratieve functies. De bewoonde wijken beschikken over 
weinig groene ruimten. Er zijn echter wel drie uitzonderingen op deze vaststelling: in de Marollenwijk 
werden er recent meerdere groene ruimten aangelegd, in de wijk rond de voormalige haven en langs de 
Kleine ring zijn er om historische redenen groene ruimten of mogelijkheden voor de aanleg ervan 
aanwezig. 
 
De kantoren, waaraan men voor de analyse de grote uitrustingen die verband houden met de 
hoofdstedelijke taken moet toevoegen, liggen geconcentreerd in een tamelijk beperkt gebied: 
het "prinsenbalkon" (de koninklijke as), de as Sint-Michiel - de Brouckère en de Noord-Zuid-Verbinding 
daar waar de sporen ondergronds liggen. Deze concentratie levert 2.310.000m² vloeroppervlakte op, 
hetzij 25% van al de kantooroppervlakte in het hele Gewest. Zowel voor het evenwicht tussen Centrum 
en Gewest, als voor het interne evenwicht binnen de Vijfhoek dient deze verhoudingen beheerst te 
worden. 
Met uitzondering van de Hertogsstraat en van enkele stukken van de Koningsstraat, gaat het steeds om 
gebouwen van grote afmeting, zowel inzake ingenomen grondoppervlakte als inzake hoogte. 
 
De handelszaken zijn op sterk geconcentreerde wijze aanwezig langs de as Rogierplein - Grote Markt. In 
theorie verhindert dat een bepaalde gemengdheid van de wijken niet, daar de handelsactiviteit meestal op 
de gelijkvloerse verdieping uitgevoerd wordt. De praktijk is echter anders (de verdiepingen worden 
gebruikt voor opslag van goederen of blijven ongebruikt; de toegang tot de verdiepingen verdwijnt) en dit 
vereist een verfijnde benadering. Enkele grotere gehelen buiten beschouwing gelaten, zoals City 2, de 
"Innovation" en de Galerij van het voormalige Postgebouw, is de oude typologie ( de middeleeuwse en 
de negentiende- eeuwse) er nochtans behouden gebleven. Naast de hoger vermelde as, bestaan er nog 
verschillende andere handelsfronten, met variabele vitaliteitsgraden en niet op dergelijke massale wijze 
geïntegreerd. Meerdere “grootwarenhuizen”, met verdiepingen, gelegen aan de centrale lanen werden 
gesloten en kregen een andere bestemming. 
 
De industriële en ambachtelijke ondernemingen (in industriële of in gemengde blokken).  
Hun aanwezigheid is bijzonder belangrijk in het westen en in het centrum, maar schept geen 
monofunctionele zone waardoor de wijken gescheiden worden, zoals de kantoren het wel deden. De 
traditionele integratie van de industrie in het stedelijk weefsel vindt plaats in het raam van de 
gemengdheid.  
 
De uitrustingen zijn bijzonder talrijk aanwezig, vooral in het zuidelijke stadsdeel. Door hun omvang 
veroorzaken ze soms echte breuken in het centrum : het Sint-Pieters Hospitaal, het Justitiepaleis, de 
koninklijke musea en de Albertina (de Kunstberg). De bijzonder grote omvang van scholen en 
ziekenhuizen geeft aanleiding tot intense activiteiten, die zich echter beperken tot het functioneringsritme 
van elke categorie van uitrusting. Een dynamisering van de gemengdheid (door herlocalisatie van de 
huisvesting) zou een oplossing kunnen bieden (Kunstberg, Cellebroersstraat, bijvoorbeeld).  
 
Talrijke beschikbare terreinen, en parkings in open lucht -op terreinen waar gebouwen gesloopt werden-, 
een groot aantal leegstaande grote gehelen: de investeerders tonen minder belangstelling voor deze 
wijken. Enkele elementen van de economische functie van de secundaire sector, die in de negentiende 
eeuw tot volle ontwikkeling kwam, zijn tot op heden aanwezig in het westelijk deel van de Vijfhoek. 
Maar het mag duidelijk zijn dat de tertiaire functie overheerst. 
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1. 2. 2. BEVOLKING EN HUISVESTING 

Cfr. Volume 1A. Algemeenheden 

1. 2. 2. 1. BEVOLKING 

 
Sinds meer dan een eeuw daalt het aantal inwoners voortdurend. Op het einde van 1996, was het 
bevolkingsaantal gezakt tot een kwart van dat van 1880. Deze tendens wordt vastgesteld in het hele 
Gewest, maar ze is veel sterker in het centrum. Gedurende de laatste twintig jaar verloor de Vijfhoek 
bijna 20% van zijn inwonersaantal. 
Grafiek. Evolutie van de bevolking tussen 1300 et 1996 
 
De daling van het aantal inwoners is een delicate werkelijkheid die de overheid zorgen baart, voor wat de 
gevolgen op het buurtleven betreft, maar ook voor de financiële gevolgen die dit voor haar heeft. 
Het heersende pessimisme kan vandaag echter bestreden worden door positieve gegevens. Sinds 1984 
doet er zich geen aanhoudende daling meer voor. De evolutie vertoont dalingen en stijgingen. In 1988, 
1990, 1993 et 1994 steeg het aantal inwoners ten opzichte van het vorige jaar. Deze stijgingen waren 
ongetwijfeld zwak en ze werden steeds gevolgd door een nieuwe daling. Maar ook deze dalingen waren 
steeds minder groot. Tussen 1985 en 1996 bedroeg de gemiddelde daling per jaar maar 0,4%, daar waar 
ze boven 1,5% uitsteeg tussen 1975 et 1985. 
Dit wijst mogelijk op een positieve evolutie voor de toekomst, op uitdrukkelijke voorwaarde dat de 
leefomstandigheden in de Vijfhoek verbeterd worden, en dat er voldoende kwaliteitsvolle woningen 
aangeboden worden. Bij een deel van de bevolking leeft de neiging om de stadscentra te verlaten om zich 
in groenere wijken te gaan vestigen, maar het is ook evident dat een belangrijk aantal personen zich 
opnieuw in de stad komen vestigen. Bevolkingscijfers zijn het saldo van de uitwijkende en van de 
inwijkende bevolkingsaantallen. De redenen voor deze bewegingen zouden trouwens voor heel Brussel 
op een meer verfijnde wijze moeten geanalyseerd worden. 
 
De Vijfhoek heeft veel inwoners verloren, maar niet overal op dezelfde wijze. De bevolking is vandaag 
heel ongelijk verdeeld tussen het oosten en het westen. 
Grafiek. Evolutie van de bevolking van 1975 tot 1996 
Kaart 1.2.2. (Document 1) Bevolkingsdichtheid per hectare 
 
Door de druk van de kantoren en de grote uitrustingen blijven er in het oosten en in het noord-oosten van 
de Vijfhoek omzeggens geen inwoners meer over (met uitzondering van de Onze-Lieve-Vrouw ter 
Sneeuwwijk): parkeren onmogelijk tijdens de week, onveiligheidsgevoel door de leegte tijdens het 
weekend... maar ook door het verdwijnen van huisvesting door sloping of door het onttrekken aan de 
markt (de stadskankers). Er blijven slechts 1.000 inwoners over, verloren tussen 58.000 arbeidsplaatsen. 
Per hectare geeft dat 10 inwoners voor 580 arbeidsplaatsen. 
Kaart. Gebrek aan evenwicht oost - west (cfr. Synthese van de diagnose) 
 
Daartegenover staat de zeer grote bevolkingsdichtheid in de Marollen en in het Westen, tot 216 inwoners 
per hectare. Ook daar daalde het aantal inwoners, maar dit proces werd nu op bepaalde plaatsen bijna 
gestopt. Voor het geheel van deze wijken blijkt de bevolking trouwens stabieler te zijn dan in de andere 
delen van de Vijfhoek, al stelt men algemeen gesproken vast dat de inwoners van het centrum weinig 
sedentair zijn. Men komt voorbij in de Vijfhoek. Men blijft er niet echt. 
De eigendomsgraad is er trouwens heel zwak. Men komt er vooral op jeugdige leeftijd wonen (20-34 
jaar) in de overtuiging dat het leven in een stedelijk centrum veel voordelen biedt. De nabijheid van de 
culturele uitrustingen, van de horeca… trekt de “jonge stedelingen” aan, maar ze vertrekken van zodra ze 
kinderen hebben. 
Tussen het lege oosten en het dichte westen, ligt een intermediair gebied met een sterke aanwezigheid 
van handelszaken en horeca. Inwoners zijn er niet heel talrijk (66 inwoners per hectare). Het is nochtans 
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niet onmogelijk om er nieuwe inwoners aan te trekken. Dit wordt bewezen door enkel recente 
dynamische evoluties. In de Sint-Jacobswijk (Kolenmarkt) is er sinds enkele jaren een heropleving aan 
de gang, hoofdzakelijk dankzij overlegde acties vanwege bewoners, handelaars en investeerders. Aan het 
Oud Korenhuis werd het bewonersaantal aanzienlijk opgetrokken, dankzij de wederopbouw van 
kwaliteitsvolle woningen op de hoek met de Lombardstraat. Dit laatste voorbeeld bewijst de invloed van 
het aanbod van kwaliteitsvolle woongelegenheid op het bevolkingsaantal. Mogelijkheden voor het 
inrichten van huisvesting binnen de Vijfhoek zijn er te over: het grote aantal beschikbare terreinen, de 
leegstaande gebouwen, de lege verdiepingen boven de handelszaken... 
 

BEVOLKINGSDICHTHEID PER HECTARE (1991) 

BRON: NIS VOLKSTELLING 

  Aantal inwoners Oppervlakte 
(Ha) 

Dichtheid 

  STAD BRUSSEL 136424 3292.96 41 
A VIJFHOEK 41699 453.15 92 
A001 GROTE MARKT 717 10.55 68 
A002 BEURS 403 3.44 117 
A01- OUD KORENHUIS 452 9.19 49 
A02- FRANCISCUS-XAVERIUS 1260 14.42 87 
A03- GOEDE BIJSTAND - ZUIDPALEIS 1593 10.33 154 
A04- KAPELLEKERK 993 7.41 134 
A10- CENTRAAL STATION 81 19.07 4 
A11- KOLONIEËN (STRAAT) 29 6.54 4 
A12- REGENT (LAAN) 221 8.66 26 
A13- KLEINE ZAVEL 639 27.67 23 
A14- GROTE ZAVEL 1703 18.57 92 
A15- JACOBS (PLEIN) 414 8.77 47 
A16- JUSTITIEPALEIS - ST.-PIETERSHOSP. 1454 15.68 93 
A19- KON. PALEIS 51 28.59 2 
A20- BEURS NOORD-OOST 1793 13.4 134 
A21- ANNEESSENS (PLEIN) 5250 24.37 215 
A22- ZENNE (STRAAT) 3430 21.11 162 
A23- NIEUWE GRAANMARKT 2709 22.2 122 
A24- VARKENSMARKT 3262 19.77 165 
A25- BEGIJNHOF 1486 14.72 101 
A30- ST.-MICHIEL-EN-GOEDELE 17 5.07 3 
A319 RIJKSADM. CENTRUM - CONGRES 56 11.54 5 
A32- CONGRES - STATION 497 20.81 24 
A33- VRIJHEID (PLEIN) 1530 19.8 77 
A34- MUNT 728 15.73 46 
A35- A. MAX (LAAN) 722 18.35 39 
A70- BLAES (STRAAT) - ZUID 3977 18.41 216 
A71- BLAES (STRAAT) - CENTRUM 1280 7.64 168 
A72- ST.-THOMAS (INSTITUUT) 1584 7.35 216 
A811 HANDELSKAAI 2468 13.12 188 
A822 KOOPLIEDEN (STRAAT) 243 2.87 85 
A83- E. JACQMAIN (LAAN) - WEST 657 7.84 84 
 
De helft van de bevolking van de Vijfhoek is van buitenlandse oorsprong. De Noord-Afrikaanse 
gemeenschap is de grootste en woont geconcentreerd in het Westen. 
Grafiek. Bevolking, per nationaliteit in % 
 
Deze toestand, samen met het lage inkomen van de bevolkingsgroep, stelt een aantal sociale problemen 
en zorgt voor een onveiligheidsgevoel, bij de bewoners zelf, maar ook bij “buitenstaanders”. Het brengt 
mee dat het centrum door sommigen als een getto wordt beschouwd. 
Kaart. Inkomens (cfr. Sociale zaken en Gezondheidszorg) 
Kaart. Steun van het OCMW (cfr. Sociale zaken en Gezondheidszorg) 
 
Maar deze grote gemengdheid in de bevolkingssamenstelling vormt in feite, a contrario, één der 
belangrijkste troeven van het centrum : de multiculturele aard en de socio-economische gemengdheid, 
waarvan de ontwikkeling zou moeten versterkt worden. 
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Aan een migrantenbevolking wordt steeds het begrip “grote gezinnen” gekoppeld. Grote gezinnen zijn 
uiteraard niet in de meerderheid in de Vijfhoek. Algemeen beschouwd is er trouwens een tendens naar 
kleinere gezinnen. In het centrum is er echter wel een bijzondere concentratie van grote gezinnen. Deze 
toestand vraagt een aangepast huisvestingsbeleid. 
 
De bevolking van het centrum is bijzonder jong in vergelijking met deze van de Stad en van het Gewest 
(het hoogste percentage voor de groep van 0 tot 34 jaar) en vooral het aantal kinderen van 0 tot14 ligt 
heel hoog. Ze zijn hoofdzakelijk geconcentreerd in het Westen en in de Marollen. Dit dient onmiddelijk 
in verband worden gebracht met het tekort aan groene ruimte en aan speelruimte in deze wijken, en met 
de uiterst dichte bebouwing (heel weinig koeren en tuinen). Deze toestand wordt nog bemoeilijkt door 
het feit dat er tussen de wijken waar veel kinderen wonen en de grote groene ruimten in de bovenstad 
reële fysieke hindernissen liggen (de lanen, het Justitiepaleis... en de lange afstanden). 
Grafiek. Leeftijdspyramide 
 

I. 2. 2. 2. DE HUISVESTING 

 
Met enkele cijfergegevens uit de volkstelling van 1991 kan er op een zeer globale wijze een evaluatie van 
de huisvestingstoestand in de Vijfhoek gemaakt worden: 
�� 21.000 woningen; 
�� een oude bebouwing, hoofdzakelijk opgericht vóór de eerste wereldoorlog; 
�� woningen met weinig comfort : 25% zonder badkamer, 40% zonder centrale verwarming en meer dan 

40% zonder telefoon; 
�� minder dan 20% ééngezinswoningen; 
�� weinig eigenaars-bewoners; 
�� talrijke kleine woningen. 
 
De vaststellingen uit de demografische analyse die betrekking hebben op de verdeling van de bevolking 
in de Vijfhoek (de drie zones) staan in feite in rechtstreeks verband tot de huisvestingsproblematiek.  
 
Het is duidelijk dat de afwezigheid van inwoners in het noorden / noord-oosten verband houdt met de 
druk van de kantoren en de grote uitrustingen, die het leven in deze wijken bemoeilijken. Maar dit is niet 
de hoofdreden voor het tekort aan bevolking, want de bovenstad beschikt over kwaliteiten, en niet van de 
minste, die deze moeilijkheden ruim compenseren: groene ruimten, waardevol erfgoed, culturele 
instellingen … 
De voornaamste reden voor het bevolkingstekort in deze wijken ligt eenvoudigweg bij het tekort aan 
woningen. Een functie kan slechts overwegend aanwezig zijn ten koste van een andere.  
Woningen werden gesloopt om plaats te maken voor kantoorgebouwen en voor uitrustingen, andere 
verbouwd om deze functies te kunnen herbergen. 
 
De Vijfhoek is meermaals het voorwerp geweest van plannen en projecten waarbij woningen werden 
gesloopt om ruimte vrij te maken voor de administratieve en culturele hoofdstedelijke taken. De eerste 
grote breuk werd veroorzaakt door het bouwen van de Noord-Zuid-Verbinding. De onteigening en het 
slopen van een groot aantal bewoonde wijken waren veel ruimer dan hetgeen nodig was voor de 
verwezenlijking van de tunnel. Het wonen werd er vervangen door de administratieve functie (de 
Nationale Bank, het gebouw van Sabena...). Dit was duidelijk de bedoeling van zij die beslisten om de 
Verbinding aan te leggen. Later werd het Rijksadministratief Centrum opgetrokken, op de terreinen van 
de gesloopte volkswijk van de Bas-Fonds. 
De heren- en burgershuizen rond het Warandepark werden verbouwd tot kantoren. Deze hemoragie gaat 
vandaag nog steeds door. In de prestigieuze Koningsstraat staan er niet veel woongebouwen meer, de 
laatsten lopen gevaar om op hun beurt gesloopt of verbouwd te worden. De traditionele bebouwing van 
de Onze-Lieve-Vrouw ter Sneeuwwijk ondergaat talrijke functiewijzigingen (kantoren, hotels). 
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De vestiging van handelszaken, hotels, cafés en restaurants (horeca) veroorzaakt hetzelfde fenomeen in 
de intermediaire zone, zij het in mindere mate. 
 
Indien de bewoners en hun verenigingen vanaf het einde van de jaren 60 niet hadden beseft welke 
gevaren hen bedreigden, zou het aantal inwoners nu nog lager liggen. Zonder de door hen gevoerde actie 
zou de uitbreiding van het Justitiepaleis de afbraak van woningen in de Marollen tot gevolg gehad 
hebben en dus ook het vertrek van de bewoners. 
Elke afbraak of bestemmingswijziging van één woning veroorzaakt gemiddeld het verlies van twee 
inwoners. 
 
De hoge bevolkingsdichtheid in de Marollen en in het Westen van de Vijfhoek - ook al zijn er in deze 
wijken minder inwoners dan een eeuw geleden - bevestigt het hoger uiteengezette verband. De minder 
prestigieuze benedenstad werd nooit echt begeerd en ze heeft geen grote veranderingen ondergaan, m.u.v. 
de Broekwijk die het meest vernield en gedestructureerd is van het hele centrum. De gebouwen die hier 
gesloopt werden, werden meestal vervangen door woningen. Huisvesting is huisvesting gebleven. 
 

OPENBARE HUISVESTING EN WONINGBOUW MET OVERHEIDSSTEUN 

Kaart 1.2.2.2. (Atlas 1, deel 1) Openbare woninginitiatieven 
 
De openbare huisvesting is talrijk in het centrum en goed verdeeld over de “bewoonde zones”. Ongeveer 
85% van de in de Vijfhoek opgerichte woningen werden opgetrokken door de overheid, die daardoor dus 
over een werkelijke reguleringsmacht op de vastgoedmarkt beschikt.  
 
Woningen van de Stad Brussel 
Het gaat hoofdzakelijk om appartementen in eerder grote gehelen (200 woningen in het blok Raapstraat, 
104 in de Residentie Grétry, 100 in de Gouden Leeuw, een aantal gebouwen op de centrale lanen...). 
De Stad heeft vooral tijdens de laatste twintig jaar haar woningen aanzienlijk verbeterd en het aantal 
opgedreven. Ze heeft grote gehelen opgericht en talrijke renovaties uitgevoerd. Vandaag zijn er nog 
belangrijke complexen in uitvoering of in de projectfase.  
Deze eigendommen zijn het reslutaat van het terugkopen van goederen ingevolge de financiële 
moeilijkheden van vastgoedpromotoren die de in de negentiende eeuw “gesaneerde” wijken moesten 
heropbouwen (centrale lanen en Onze-Lieve-Vrouw ter Sneeuwwijk), van onteigeningen voor grote 
projecten die nooit uitgevoerd werden, of van de wil van de Stad om in achtergestelde wijken tussen te 
komen in de plaats van het privé-initiatief. Dit laatste geldt voor de perimeters voor stadsrenovatie (Sint-
Goriks, Spaar-Nieuwbrug...) en voor de wijkcontracten (Anneessens-Fontainas, Antwerpen-Alhambra en 
Papenvest). De Samaritanessestraat, die er enige jaren geleden totaal vervallen bijlag, onderging 
eveneens een belangrijke renovatie.  
In het kader van het Pilootproject voor de Renovatie van de Marollen dat in de jaren 70 werd opgestart 
werd de Marollenwijk tenslotte grondig geherwaardeerd door de Stad. De meeste eigendommen van de 
Stad die in deze wijk gelegen zijn werden in erfpacht gegeven voor sociale huisvesting. 
 
Men kan stellen dat de woningen van de Stad behoren tot de middenklasse. De gevraagde huurprijzen 
zijn omzeggens gelijkwaardig aan deze van de privésector : ze schommelen rond de 2.300 fr./m² per jaar, 
maar ze hebben betrekking op woningen die over al het moderne comfort beschikken, hetgeen niet steeds 
het geval is bij privéwoningen. De Stad kent bovendien verminderingen toe aan grote gezinnen. 
 
De renovaties die door de Stad verwezenlijkt worden zijn over het algemeen zware renovaties. De gevel 
wordt bewaard, maar waardevolle elementen van de interieurs gaan dikwijls verloren - weliswaar ten 
voordele van gestandaardiseerde en comfortable woningen, en om te voldoen aan de veiligheidsnormen 
die gesteld worden door de brandweer. 
 
Woningen van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn 
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De woongebouwen van het OCMW zijn meestal kleinere eenheden, die verspreid zijn over de stad. Het 
gaat bijna uitsluitend om oudere gebouwen. Het gebouwenpark van het OCMW is belangrijk in het 
centrum om historische redenen, maar ook omdat het huidige beleid gericht is op het verwerven van te 
renoveren woningen in de stad, ter vervanging van goederen die zich elders in België en zelfs in het 
buitenland bevinden. Een groot aantal werven is in uitvoering. 
 
Het grootste deel van deze woningen is niet bestemd voor uitkeringsgerechtigden: het gaat niet om 
sociale woningen. De financiële opbrengst ervan kan aangewend worden voor de sociale steunverlening, 
het hoofddoel van het OCMW.  
 
Sociale woningen 
Kaart 1.2.2.2. (Atlas 1, deel 1) Sociale huisvesting 
 
De sociale huisvesting vertegenwoordigt een groot gedeelte van het volledige woningenpark van de 
Vijfhoek : er zijn 3.026 sociale woningen, hetzij 15% van het totale aantal. Een groot gedeelte daarvan 
bevindt zich in de Marollenwijk (63%). 
 
66% van de sociale woningen werd na 1955 gebouwd (in uitvoering van het Plan Techné). Dat verklaart 
waarom een tamelijk groot aantal ervan opgericht werd onder de vorm van torengebouwen en waarom ze, 
wegens hun hoogte, hun inplanting en hun architectuur, slecht in het landschap geïntegreerd zijn. Ze 
veroorzaken breuken in het stadsweefsel. Oorspronkelijk zouden ze deel uitmaken van grotere gehelen, 
maar de woonblokken kwamen na verloop van tijd alleen te staan in verlaten ruimten. In de meeste 
gevallen werd de omgeving ervan ondertussen heraangelegd (dikwijls als speel- en/of sportpleinen), maar 
zonder globaal stedenbouwkundig concept. Deze heraanleg vormt ontegensprekelijk een verbetering en 
beantwoordt vooral aan een sociale nood, maar de herstructureringsproblemen van het stadsweefsel 
werden er niet door opgelost.  
De omgeving van sommige woongebouwen verkeert echter nog steeds in een onaanvaardbare staat, in het 
bijzonder deze van de Miniemenwijk. 
Naast de ongezonde concentratie van een enkel type “achtergestelde” bevolking, zorgen deze grote 
gehelen uit de jaren 60-70 voor ernstige sociale problemen, door hun stedenbouwkundige inplanting, 
maar ook door de algemene veroudering van de woningen, zowel op het vlak van het bouwwerk zelf, als 
op het vlak van het comfort. 
 
Bij recentere realisaties (hoofdzakelijk in de Marollen) werd er gelukkig wel rekening gehouden met 
deze problemen : het gaat om kleinere en goed geïntegreerde gebouwen. 
 
Woningen opgericht door de GOMB 
Kaart (volume 1A). Stadsrenovatie (cfr. 2.8. Stadsrenovatie) 
De GOMB stelt, in partnerschap met de privésector, woningen ter beschikking van gezinnen met een 
middelgroot inkomen. Deze woningen zijn bestemd om verkocht te worden aan de gesubsidieerde prijs 
van 35.000 fr./m² vloeroppervlakte; gemiddeld staan de subsidies in voor 10.000 fr./m². In het centrum 
werden reeds 106 woningen gerealiseerd. Maar de paradox is dat voor de uitvoering van meerdere van de 
geplande projecten, eerst het slopen vereist is van woningen die in bepaalde gevallen nog bewoond 
waren toen ze werden aangekocht en soms zelfs onlangs gerenoveerd waren. De hoge kostprijs van de 
verwerving van dergelijke “bouwgronden” heeft een ongunstig effect op de architecturale keuzen. 
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HUISVESTINGSDYNAMIEK 

Bij het beschouwen van de oorsprong van de woningen die de laatste twintig jaar op de markt werden 
gebracht, door nieuwbouw of na renovatie, stelt men vast dat zij vooral door de diverse overheden 
gecreëerd werden, in het bijzonder door de Stad Brussel en de maatschappijen voor sociale woningen (er 
werden 1175 woningen verwezenlijkt tussen 1975 en 1996). 
 
Buiten de punctuele acties door “kleine” eigenaars die hun goed bouwen of renoveren, komt de 
privésector weinig tussen in het centrum op huisvestingsgebied. Enkele van de grotere projecten waren: 
het A.G. blok in de Lakensestraat, de wederopbouw Handel / Laken / Hooikaai, de Bergstraat (Blaton) en 
de renovatie in uitvoering Rijke Klarenstraat / Van Arteveldestraat (compensatie voor de kantoren in de 
Leopoldruimte). Daaraan dient de tussenkomst toegevoegd van de private projectontwikkelaars die een 
partnerschap met de GOMB aangingen. De private projectontwikkelaars vertonen blijkbaar geen grote 
interesse voor het centrum, ondanks de inspanningen geleverd door de overheden. Nietemin zijn ze 
meester over meerdere sites, hetgeen voor hen een wachtpositie vormt. Dit verklaart een deel van de 
stadskankers. 
 
In vier kernen heeft er een reële dynamiek gewerkt:  
- in de Marollen, in het raam van het Pilootproject: verwezenlijkingen door de maatschappijen voor 
sociale huisvesting; 
- in de blokken gelegen tussen de Miniemenstraat en de Hoogstraat (Samaritanessestraat, Christinastraat, 
Tempelstraat, Rode Poortstraat): verwezenlijkingen door de Stad Brussel en door de maatschappijen voor 
sociale huisvesting; 
- in de Lakensestraat en haar omgeving, zijnde grotendeels de perimeter van het Wijkcontract 
Antwerpen-Alhambra. Aan deze operaties werd nog vóór het wijkcontract begonnen. Verwezenlijkingen 
door de Stad Brussel, het OCMW, de GOMB en de privésector. 
- in de Anneessenswijk, grosso modo de perimeter van het Wijkcontract Fontainas-Anneessens. Ook hier 
werd nog vóór het wijkcontract begonnen. Verwezenlijkingen door de Stad Brussel, de maatschappijen 
voor sociale huisvesting en de privésector. 
 
De andere verwezenlijkingen liggen verspreid over het hele grondgebied. 
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1. 2. 3. ECONOMIE EN TEWERKSTELLING 

Cfr. Volume 1A. Algemeenheden 
 
De economische activiteiten binnen de Vijfhoek kunnen onderverdeeld worden in: 
- de sector van de industriële en ambachtelijke productie, of de secundaire sector; 
- de belangrijke openbare en private administratieve activiteit; 
- de handel, de hotels, de cafés, de restaurants en het toerisme; 
- de sector van de dienstverlening aan de administraties, aan de andere bedrijven…; 
- het onderwijs, de cultuur, de gezondheidszorg, de sociale sector...  
De secundaire sector en de handel worden hier behandeld; de administratieve en de hotelsector in 
"1.3.2.3. Vastgoed", toerisme in "1.2.7. Cultuur en toerisme". 

1. 2. 3. 1. TEWERKSTELLING 

Grafiek Tewerkgestelde actieve bevolking (1991) 
 
De gegevens inzake tewerkstelling die door de verschillende besturen (RSZ, Sociale zekerheid 
zelfstandigen...) werden overgemaakt hebben betrekking op het volledige grondgebied van de gemeente.  
 
De Stad beschikt over drie belangrijke tewerkstellingskernen: het Noorden, het Centrum en het Noord-
Oosten. Voor elk van deze kernen is het moeilijk om de verdeling in sectoren te lokaliseren.  
 
Daarentegen geven de verschillende studies die op het gewestelijk vlak werden uitgevoerd (GewOp, 
IRIS-plan) voor de verschillende Stratec-districten een aantal gegevens inzake bevolking en 
tewerkstelling, voor alle sectoren samen genomen.  
 
Daaruit blijkt dat er in de Vijfhoek in 1991 119.355 arbeidsplaatsen waren, waarvan 70% in de 
administratieve sector. Dit stemt overeen met een gemiddelde dichtheid van 308 arbeidsplaatsen per 
hectare, met heel grote verschillen (van 16 tot 1.376 arbeidsplaatsen/ha volgens de statistische sectoren). 
 
In het westen en het zuiden - bijna de helft van de oppervlakte van de Vijfhoek - is 26% van de 
tewerkstelling gevestigd, daar waar er in het district 8 alleen (Centraal Station - Warande Park) al 21% 
van gevestigd is. Dit toont nogmaals aan hoe heterogeen het centrum is.  
 
In de verdeling tussen kantoor- en andere arbeid vindt men diezelfde ruimtelijke verschillen terug: de 
sectoren 1 en 6 tot 9 zijn de meest administratieve. In de andere (Rouppe, Marollen, West en Haven), 
blijft de tewerkstelling in de verwerkende nijverheid, in de Horeca en in de dienstverlenende bedrijven 
belangrijk.  
 

EVOLUTIE VAN DE TEWERKSTELLING 1977 - 1991 

Grafiek hierna. Evolutie van de tewerkstelling van 1977 tot 1991 
 
De vergelijking met de cijfergegevens van Sobemap uit 1977 laat een belangrijke (-24%) en 
veralgemeende (al de districten zijn getroffen) daling van de tewerkstelling blijken, met een maximum (-
39%) in de Marollen en -30% in het centrum (Beurs - Grote Markt). Gelet op de omvang, vraagt deze 
evolutie een bijkomende analyse; het zou kunnen dat de referentiemethode verschillend was. De daling 
zou echter gedeeltelijk verklaard kunnen worden door de verminderde ambachtelijke en industriële 
activiteit, door de grotere kantooroppervlakte die per bediende ingenomen wordt en door de 
aanwezigheid van leegstaande gebouwen. 
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1. 2. 3. 2. ACTIEVE BEVOLKING, WERKLOOSHEID EN LEVENSNIVEAU 

Tabel Actieve en niet-actieve bevolking.  
Tabel Bezette actieve bevolking, per beroepsstatuut (1991) 
Grafiek Evolutie van de werkloosheid tussen 1989 en 1996 
Kaart Inkomens in 1993 (cfr. 1.2.5. Sociaal en gezondheidzorg) 
 
De bevolking van de Vijfhoek wordt gekenmerkt door een activiteitsgraad van 23% (werkende actieve 
bevolking in 1991) die lager is dan het gemiddelde voor de hele Stad (27%) en een belangrijke daling 
vertoont ten aanzien van 1981 (toen 33% , tegen 37% voor de Stad). Een der verklaringen is te vinden in 
het belang van de plaats van de jongeren. De 18% voor "type van activiteit onbekend" bemoeilijkt elke 
analyse, gelet op dit hoge percentage. 
De activiteitsgraad wisselt naargelang de wijk: van minder dan 20% in sommige wijken naar meer dan 
40% in andere (Centraal Station, Kleine Zavel; Koninklijk Paleis, Congres). 
 
Het aantal werklozen steeg van � 3.000 in 1989 naar  � 5.000 in 1993. Van 1993 tot op vandaag bleef dit 
aantal min of meer stabiel (N.B. deze gegevens hebben betrekking op heel het centrum en het zuiden van 
de Stad). De werkloosheidsgraad bedroeg 24% in 1991 (tegen 17,7% voor de hele Stad), en schommelt 
vandaag rond de 40% . 
 

1. 2. 3. 3. ECONOMIE 

INDUSTRIËLE  EN AMBACHTELIJKE ONDERNEMINGEN 

Kaart 1.2.3.1. (Atlas 1, deel 1) Industriële productiecentra 
 
Op de kaart werden de ondernemingen en het aantal arbeidsplaatsen gelokaliseerd: de geografische 
verdeling toont aan dat het westen van de Vijfhoek het traditionele productiegebied is, maar ook dat er in 
de meeste wijken productieactiviteiten gevestigd zijn; er liggen in totaal meer dan 200 bedrijven in het 
centrum.  
De uitgeverijsector blijft belangrijk, hoewel een uitwijkende beweging wordt vastgesteld, die veroorzaakt 
wordt door de technologische veranderingen waaraan deze sector onderhevig is. Andere activiteiten zijn: 
de confectie, de metaalverwerkende nijverheid en de machinebouw. De grote meerderheid van deze 
ondernemingen stelt minder dan 20 werknemers te werk.  
 
Diagnose 
 
Brussel, en het centrum in het bijzonder, werden getroffen door ingrijpende economische veranderingen, 
gekenmerkt door het vertrek van talrijke ondernemingen uit de secundaire sector en door de vestiging van 
talrijke administraties. Deze productiebedrijven bevonden zich allen in de wijken van het centrum en ze 
zorgden er voor een uiterst interessante graad van gemengdheid. De inkrimping van deze sector van de 
economische activiteit houdt constant aan sinds meerdere decenia (ongeveer sinds 1960). 
Het vertrek van deze ondernemingen kan op verschillende wijze verklaard worden: verplaatsing naar 
minder dure of grotere terreinen of gebouwen, faling, herstructurering, enz. 
In de Vijfhoek gaven deze vertrekken aanleiding tot de inplanting van kantoren en hotels, na een over het 
algemeen korte periode van leegstand van de gebouwen in het centrum en het oosten. In het zuiden 
(Marollen-Lemonnier) en in het westen daarentegen, verloopt dit helemaal anders en de stadskankers van 
min of meer speculatieve aard zijn er tamelijk talrijk. 
Dit verschijnsel is zichtbaarder bij grote ondernemingen, maar het doet zich ook voor bij KMO’s en 
KMI’s. 
 
Tot op vandaag blijft de werknemersdichtheid per hectare lokaal tamelijk hoog, want in gemengde woon- 
en bedrijfsblokken worden nog dichtheden bereikt die met deze van industrieterreinen kunnen 
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wedijveren (meer dan 100 werknemers per hectare in acht blokken en meer dan 50 in acht andere 
(gegevens 1991)). 
 
Jonge ondernemers krijgen te maken met meerdere soorten moeilijkheden bij het opstarten van een 
bedrijf: nood aan startkapitaal, om niet verplicht te worden hun eerste ontvangsten te gebruiken voor de 
aflossing van het verkregen krediet; nood aan betaalbare lokalen en vorming op gebieden die hun 
specialiteit raken, en die voor elke economische activiteit noodzakelijk zijn: boekhouding, marketing, 
personeelsbeheer... 
 
Beschikbaar vastgoed voor ondernemingen 
 
Op de 8,8 hectaren onbebouwde terreinen in de Vijfhoek zijn er mogelijkheden om gebouwen voor 
economische activiteiten te laten oprichten. Er is geval per geval een analyse nodig om te bepalen welke 
bedrijven in dit type van ontwikkeling passen. 
 
De mogelijkheden zijn eerder te vinden bij de bestaande gebouwen; een voorbeeld daarvan is de 
inventaris van beschikbare bedrijfsgebouwen opgesteld door de GOMB (in oktober 1996), waaruit het 
volgende blijkt: 
 

Ateliers 40.400 m² 
Stapelplaatsen 57.000 m² 
Handelszaken 2.900 m² 
Kantoren  22.400 m² 
Woningen 8.100 m² 
Totaal  131.000 m² 
Grondoppervlakte 41.947 m² 
Verkoopprijs 1.267 miljoen BEF 
Gemiddelde grondprijs 30.200BEF/m² 
Gemiddelde grondprijs 30.200 BEF/m² 
Gemiddelde gebouwenprijs  9.600 BEF/m² vloer 

 
Door tewerkstellingsdichtheden in andere verstedelijkte omgevingen als basis te nemen, kan men stellen 
dat er in de Vijfhoek nog ruimte is voor enkele hondertallen bijkomende niet-administratieve 
arbeidsplaatsen. 
 

1.2.3.4. HANDEL 

Gespecialiseerde kernen 
Kaart 1.2.3.2. (Atlas 1, deel 1) Handelsactiviteiten 
Kaart 1.2.3.2. (Atlas 1, deel 1) Teken van de handelsactiviteit  
Kaart 1.2.3.2. (Atlas 1, deel 1) HORECA 
 
In het centrum zijn er, zeer dicht bij elkaar, gespecialiseerde handelskernen aanwezig van verschillende 
soorten, omvang en aantrekkelijkheid. De handelszaken hebben zich over het algemeen gevestigd in 
functie van de volgende criteria: historische redenen, de nabijheid van grote uitrustingen, langs bepaalde 
voetgangerstrajecten en, voor wat de cafés betreft, rond pleinen. Deze vaststelingen zijn belangrijk in de 
mate dat ze ook een rol spelen in het dynamisme van de handelskernen.  

 
De handelszaken zijn nauw verbonden met de activiteiten die in hun omgeving gevestigd zijn. De handel in 

kunstartikelen (tekenen, fotografie) liggen naast de Academie, de handel in boeken dicht bij de 
Koninklijke Biblioteek Albert I... Wijzigingen aan deze omgeving en zelfs lichte veranderingen kunnen 
grote gevolgen hebben voor de handel. In de Vijfhoek kan dit door twee voorbeelden verduidelijkt 
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worden. De verplaatsing van de hoofdingang van het Sint-Pietershospitaal heeft reeds voor mutaties 
gezorgd aan het einde van Hoogstraat. Om dezelfde redenen blijkt het verschuiven van de ingang van de 
Ancienne Belgique naar de Anspachlaan een verminderd dynamisme in de Steenstraat in de hand te 
werken. Het is eveneens belangrijk dat de belemmeringen van het voetgangersverkeer tot een minimum 
herleid worden: ze mogen in geen geval de handelszaken afscheiden van hun omgeving (bvb.: de 
Keizerslaan tussen de biblioteek en de Bortiergalerij). 

 
Handelszaken vestigen zich ook langs de belangrijkste voetgangersstromen. Het meest markante 
voorbeeld is dat van de Stoofstraat, waar de souvenirwinkels geconcentreerd aanwezig zijn, daar waar de 
aanpalende straten dezelfde "dynamiek" moeten missen.  
 
De overvloed aan bepaalde soorten storende handel kan woonwijken “verstikken”, zoals bvb. in de Sint-
Jacobswijk en in het Ilot Sacré (met al te veel Horeca). Zo ook is een te veel aan lunaparken en seksshops 
schadelijk voor het imago van een straat. Bijzondere plannen van aanleg en verordeningen kunnen 
bijdragen tot het reglementeren van deze toestanden. 
 
Diagnose 

 
De in 1993 uitgevoerde studie inzake de vitaliteit van de handel gaf aanleiding tot onrustwekkende 
besluiten voor het Gewest en voor het centrum in het bijzonder; deze studie kon inderdaad geen enkele 
handelskern met “sterke vitaliteit” identificeren; de meerderheid werd omschreven als “kernen met 
gemiddelde vitaliteit” (Dansaert, de centrale lanen en Nieuwstraat, Hoogstraat-Blaesstraat, O.L.V. ter 
Sneeuw, Waterlolaan-Gulden Vlieslaan...);  
De andere kernen kregen de index “zwakke vitaliteit” (Van Artevelde, Vismarkt, een deel van het Ilot 
Sacré, de Diksmuidelaan...). Deze vroeger heel welvarende straten en lanen kampen met leegstand, onder 
meer door de concurrentie van de handelscentra uit de gemeenten van de tweede kroon, of zelfs uit de 
rand. Daaraan moeten nog toegevoegd worden, de problemen inzake toegankelijkheid en bereikbaarheid, 
inzake stationeren en parkeren, inzake veiligheid en verarming van de bevolking, en vernieling en verval 
van de openbare ruimten. De herwaardering van de kleinhandel is een essentieel gegeven voor de 
activiteit in het stadscentrum.  

 
Dit alles gaf aanleiding tot het concept Town Center Manager. Daartoe werd een overeenkomst gesloten 
tussen het Handelaarsverbond van Brussel-Centrum en de Stad Brussel. Er werd een financieel 
partnerschap uitgewerkt. De Stad stelt 2 miljoen BEF ter beschikking, de eigenaars 1 miljoen en de 
handelaars eveneens 1 miljoen. Er werd een eerste actieperimeter vastgelegd die de onmiddellijke 
omgeving van de Nieuwstraat omvat. Deze perimeter zal echter snel uitgebreid worden, onder meer naar 
de Noordwijk toe. De eerste Town Center Manager is in 1997 in dienst getreden. 
 
Het Gewest heeft eveneens een nieuwe steunmaatregel uitgewerkt, de “handelskerncontracten”. In het 
raam van een dergelijk contract kunnen er subsidies verkregen worden voor de oprichting en werking van 
een vzw (als partnerschap tussen Gemeente-Gewest-Handelaarsvereniging), voor de aanwerving van een 
“handelskernmanager” en van “veiligheids- en preventiebeambten”. Voor de Hoogstraat en de 
Blaesstraat is er reeds een dergelijk contract. 
Dit is belangrijk omdat het een bijdrage kan leveren tot een grotere dynamiek binnen de handelskernen.  
 
Deze acties komen tot een goed einde, indien terzelfdertijd gezorgd wordt voor:  
- een globaal mobiliteitsbeleid, gericht op het verzekeren van een goede toegankelijkheid; 
- het inrichten en eerbiedigen van leveringszones; 
- het bestraffen van “wilde” verkooppraktijken; 
- het beperken van de effecten van werken op de handel; 
- de verbetering van de openbare ruimte; 
- een uitstekende netheid; 
- het naleven van de reglementeringen inzake bouwafmetingen en uithangborden; 
- een grotere bereidheid bij de handelaars om te wonen op de plaats waar ze handel drijven; 
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- duidelijke bewegwijzering naar en in de handelskernen. 
 
Markten 
Er worden 10 markten gehouden, verspreid over 9 plaatsen in de Vijfhoek. Sommige zijn heel bekend en 
bestaan reeds heel lang, voor andere geldt dat minder. De antiekmarkt op de Zavel en de rommelmarkt op 
het Vossenplein zijn hoofdtroeven. 
Sommige markten boeten aan belang in, zoals deze op het Sint-Katelijneplein. Ze hebben nood aan 
herwaardering. De heropleving kan in de hand gewerkt worden door een heraanleg van het plein. 
 
Ambulante handel  
Dit soort handel wordt geregeld door federale wetgeving. In sommige zones van de Vijfhoek kan 
ambulante handel enkel plaatsvinden op vaste plaatsen en wordt de toewijzing van deze plaatsen geregeld 
door een lastenboek. De politie en het Departement Economie van de Stad kunnen er de uitbreiding van 
beperken om redenen van openbare veiligheid en van vrijwaring van doorgang. De Stad overweegt om, 
naar aanleiding van de heraanleg van openbare ruimten, multifunctionele kiosken te plaatsen die aan 
esthetische voorwaarden beantwoorden. 
 
Handelszaken in de metro 
In het metro- en premetronet van de MIVB zijn er talrijke ruimten voor handelsuitbatingen voorzien. Het 
veranderen van de bestemming van de ondergrond van de openbare wegenis werd nog niet geregeld. 
 
Hotels, cafés, restaurants 
De kaart stelt de ruimtelijk verdeling voor van deze belangrijke economische activiteit in het centrum; de 
rol van bepaalde wijken op het vlak van toerisme en vrijetijdsbesteding blijkt er duidelijk uit. 
Daartegenover staat dat deze activiteiten de residentiële kwaliteiten van bepaalde straten aantasten door 
de geluids- en geurhinder. 
De mobiliteit is opmerkelijk groot in deze sector; de wijk Dansaert-Sint-Gorik getuigt ervan. 
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1. 2. 4. UITRUSTINGEN EN DIENSTEN 

In dit hoofdstuk wordt de problematiek van de uitrustingen behandeld, d.w.z. het geheel van de 
collectieve diensten die de bijzondere functies uitvoeren die de stad dient te verzekeren wegens haar 
omvang of wegens haar administratief statuut, maar die tegelijk ook instaan voor het lenigen van de 
dagelijkse noden van de mensen die de stad bezoeken en gebruiken. 
 
De bestaande toestand wordt per thema behandeld: de handelszaken, de onderwijsuitrustingen, de 
uitrustingen voor sport, spel en rust, de culturele uitrustingen, de sociale en gezondheidsuitrustingen. 
Sommige van deze thema’s staan in rechtstreeks verband tot de hoofstukken die dezelfde 
probleemgebieden behandelen.  
 
Nu reeds kan gesteld worden dat er in de Vijfhoek een heel grote concentratie aan uitrustingen aanwezig 
is. Dit kan verklaard worden door de centraliserende functie. Het centrum herbergt uiteraard de 
uitrustingen van lokaal niveau, bedoeld voor de inwoners en voor deze die er komen werken, maar het 
onthaalt tevens de uitrustingen van gewestelijk, nationaal en internationaal niveau. 
 

1. 2. 4. 1. HANDELSZAKEN  

Kaart 1.2.3.2. (Atlas 1, deel 1) De handelszaken (cfr Economie en tewerkstelling). 
 
De handelszaken worden hier behandeld als uitrustingen. De analyse heeft dus meer in het bijzonder 
betrekking op de problemen inzake lokalisatie, bereikbaarheid en bewegwijzering. Voor de economische 
benadering verwijzen we naar hoofdstuk 1.2.3. "Economie en tewerkstelling".  
 
Op de kaart werden de verschillende handelszaken per type gelokaliseerd: 
�� de gespecialiseerde handelskernen, zijnde de handelszaken die aan andere dan dagelijkse noden 

voldoen (gespecialiseerde voeding en aankopen die verband houden met de persoon, de woning, 
vrijetijdsbesteding en cultuur...). De dichtheid, de diversiteit van het aanbod en de omvang van deze 
kernen bepalen hun aantrekkingskracht. Ze bereiken klanten tot ver buiten de Vijfhoek en soms zelfs 
tot buiten het Gewest. De begrenzing van deze kernen gebeurde op globale wijze. Het weerhouden 
keuzecriterium was de commerciële sfeer in de betrokken straat of straatgedeelte. 

�� de middelgrote oppervlakten, waar goederen die dagelijks gebruikt worden (maar ook andere), 
aangeboden worden; 

�� de buurtwinkels, die enkel goederen voor dagelijks gebruik aanbieden (bakkers, kruideniers...). Deze 
handelszaken vullen de woonfunctie aan. In de studie “Wonen in Brussel” werd inderdaad bevestigd 
dat de keuze van de woonplaats vooral bepaald wordt door de plaats waar men werkt, maar in tweede 
instantie door de beschikbaarheid van dergelijke handelszaken in de onmiddellijke omgeving; 

�� de markten, wekelijks en gespecialiseerd.  
 
De benadering van handelszaken als uitrustingen brengt ons bij de problematiek van de toegankelijkheid 
en de bereikbaarheid (voor de klanten en voor de leveranciers) en bij het comfort in de wijk (de 
buurtwinkels). 
 
De lokalisatie van de gespecialiseerde kernen maakt het mogelijk om te bepalen in welke wijken er 
handelszaken gevestigd zijn die klanten aantrekken die komen vanop grote afstand. Er kunnen zich dus 
problemen stellen inzake bereikbaarheid. In de Vijfhoek geldt dit voor de “handelsbanaan”, die zich 
uitstrekt van de Nieuwstraat tot aan de Naamse Poort. In deze zone blijkt het parkeeraanbod voldoende 
groot te zijn, maar onvoldoende benut (signalisatie, tarieven, veiligheidsgevoel...). De parkeermeters 
langs de straten en pleinen zorgen in de praktijk niet altijd voor de gewenste rotatie. 
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De leveringen vormen een probleem voor handelszaken: te weing parkeerruimten voorbehouden voor 
leveringen, zowel in de gebouwen als op de wegenis, die daarenboven niet gerespecteerd worden door 
andere autobestuurders. 
 
Een systematische analyse heeft uitgewezen dat er in drie wijken te weinig buurtwinkels zijn: in de 
Onze-Lieve-Vrouw ter Sneeuwwijk, langs de as Broek-Sint-Hubertusgalerij en omgeving en langs de as 
Sint-Jansplein - station Kapellekerk.  
In de Onze-Lieve-Vrouw ter Sneeuwwijk beschikken enkel de Onderwijsstraat en de Ijzerenkruisstraat 
over enkele winkels, maar hun invloedzone bestrijkt de hele wijk niet en de meeste zijn ’s avonds en in 
het weekend gesloten. Het probleem is des te groter omdat deze wijk begrensd wordt door een aantal 
breuken in het stadsweefsel: in het noorden en het oosten door de Bisschoffsheimlaan, in het westen door 
het Rijksadministratief Centrum. Dit tekort werd bevestigd door de duidelijke vraag van de bewoners 
naar de vestiging van een superrette in hun wijk. De as Broek - Sint-Hubertusgalerij en de omgeving van 
het Sint-Jansplein zijn het slachtoffer van hun centraliserende functie. Het probleem is daar echter 
minder ernstig omdat de breuken in het stadsweefsel er minder belangrijk zijn. 
 
Voor wat de buurtdiensten betreft, t.w. de postkantoren, de telefooncellen, de bankagentschappen en de 
geldautomaten, kan men vaststellen dat er: 
�� aan het Oud Korenhuis, de Zennestraat, het Anneessensplein en de Koopliedenstraat heel weinig 

telefooncellen staan. Voor de drie laatste levert de analyse van de telefoonaansluitingen in woningen 
(statistische sectoren A 22, A21 en A 822) nochtans percentages op (45%, 53% et 36%) die lager 
liggen dan het gemiddelde voor de hele Vijfhoek (58 %); 

�� in het westen van de Vijfhoek geen enkel postkantoor gevestigd is (de bestaande, zoals het 
postkantoor van de  Barthélémylaan, werden gesloten). Dit geldt ook voor bankagentschappen en 
geldautomaten (wel in de Dansaertstraat), uitgezonderd in de onmiddellijke omgeving van de Beurs. 
De Nieuwlandwijk kampt met hetzelfde tekort. 

 

1. 2. 4. 2. ONDERWIJSUITRUSTINGEN  

Lokalisatie 
Kaart 1.2.4.2. (Atlas 1, deel 1) Schooluitrustingen  
 
De onderwijsfunctie is bijzonder goed vertegenwoordigd in de Vijfhoek: meer dan honderd 
onderwijsinstellingen zijn er geconcentreerd. De talrijke scholen vormen een troef voor het centrum, niet 
enkel omwille van hun erfgoedkundige waarde, maar ook door de diverse infrastructuren en lokalen 
waarover ze beschikken, en uiteraard ook door de onthaal- en opvoedingstaken die ze vervullen.  
 
De geografische verdeling van de scholen is betekenisvol. Er bestaat een uitzonderlijke concentratie in de 
wijken Marollen, Zavel, Rouppe en Vijfhoek-West. In de Broekstraat is er een kleine kern aanwezig. De 
kleuter- en lagere scholen zijn goed verdeeld, vooral in de woonwijken. In deze wijken moet er 
bijzondere aandacht besteed worden aan het beperken van het verkeer en aan de ordening van de 
openbare ruimte. 
 
Schoolbezoek 
Tabel hierna. Evolutie van het schoolbezoek 
 
Cijfergegevens over schoolbezoek waren enkel beschikbaar voor de scholen van de Stad Brussel.  
De globale balans is niet al te positief. Enkel de kleuterscholen en het onderwijs voor sociale promotie 
winnen leerlingen bij. In meer dan de helft van alle gemeentescholen daalt het aantal leerlingen. Het is 
spijtig genoeg moeilijk om te weten te komen of deze neergang te wijten is aan een algemene tendens (de 
daling van het geboortecijfer...) of aan een tendens eigen aan de Vijfhoek. De vergelijking met de 
evolutie van het schoolbezoek op de rest van het grondgebied van de Stad bevestigt en benadrukt de 
tendens die in de Vijfhoek werd vastgesteld. 
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Op een meer verfijnd vlak is het interessant om in het secundair onderwijsniveau vast te stellen dat het 
aantal leerlingen alleen nog stijgt in de scholen voor kunst-, technisch- en beroepsonderwijs. Deze laatste 
scholen zijn echter spijtig genoeg al te vaak het arme broertje van het onderwijs. Ze worden inderdaad 
over het algemeen beschouwd als een uitweg voor leerlingen die aan de marge van het onderwijs staan, 
die schoolmoe zijn. Bijzondere aandacht moet uitgaan naar deze scholen. 
 
Gebouwen  
Uit contacten is gebleken hoe nadrukkelijk aanwezig sommige problemen wel zijn: veroudering, 
gebrekkig onderhoud, te weinig infrastuctuur en voor sommige scholen zelfs te weinig plaats. Blijkbaar 
komt er op progressieve wijze een bepaalde “dualisering” in het gemeentelijk onderwijsnet tot stand. 
Anderzijds stelt er zich ook een huisvestingsprobleem voor de studenten. De inrichtende machten pogen 
er een oplossing aan te geven door het bouwen van kamers voor studenten. 
 

1. 2. 4. 3. UITRUSTINGEN VOOR SPORT, SPEL EN RUST  
Kaart 1.2.4.3. (Atlas 1, deel 1) Sport, spel- en rustuitrustingen 
 
Het gaat enerzijds om de infrastructuren die regelmatig voor sportbeoefening gebruikt worden en 
anderzijds om ruimten uitgerust voor het spelen en voor het rusten. Deze diverse ruimten overstijgen 
dikwijls het stadium van de enige sport- of spelfunctie en worden ware ontmoetingsplaatsen en oorden 
van gezelligheid. 
 
Naast de grote infrastructuren, zoals het Zuidpaleis en het stadion Vanderputten, bevinden er zich op het 
grondgebied van de Vijfhoek een aantal kleinere infrastructuren. Hun aantal blijft echter onvoldoende, 
gelet op het aantal jongeren in bepaalde wijken (cfr. 1.2.2. Bevolking) en op het aantal bestaande clubs. 
Het tekort aan kleinere sportzalen wordt heel sterk aangevoeld omdat er ook weinig openluchtruimten 
zijn waarin de jongeren de sporttak kunnen beoefenen die hun voorkeur wegdraagt. Daarenboven zijn de 
weinige bestaande ruimten dan nog op slechte plaatsen ingeplant.  
Ook de rustruimten werden meestal ingericht op minder geschikte plaatsen (op onbebouwde terreinen); 
zij genieten onvoldoende bekendheid en ze gaan verloren in de massa stadsmeubilair. 

 

1. 2. 4. 4. CULTURELE UITRUSTINGEN  

Kaart 1.2.4.4. (Atlas 1, deel 1) Culturele uitrustingen en erediensten 
 
Onder “culturele uitrustingen en erediensten” werden de verschillende plaatsen opgenomen waar cultuur 
bedreven wordt, zowel op het niveau van de wijk als op dat van de stad of het land: bibliotheken, 
culturele centra, theaters, spektakel- en concertzalen, bioscopen, musea, galerieën en 
tentoonstellingszalen, café-theaters en café-concerten, polyvalente zalen, gebouwen voor erediensten... 
Dit is geen volledige inventaris: vele andere plaatsen zijn tijdelijke en/of permanente dragers van cultuur. 
Originele initiatieven ontwikkelen zich op heel ongewone plaatsen, op straat bijvoorbeeld (cfr. 1.2.7. 
Cultuur). Een onderscheid maken tussen de verschillende types culturele oorden wordt nog moeilijker, 
daar bepaalde organisatoren een zeer gediversifieerd beleid voeren. Hierover kan men zich enkel 
verheugen.  
 
Polyvalente zalen voor familiebijeenkomsten, wijkfeesten en conferenties, openbare leesruimten, 
creatieve ateliers, lokalen voor jonge musici... dit alles ontbreekt in de Vijfhoek, volgens de personen en 
verenigingen die ontmoet werden. 
Het voornaamste probleem van de culturele infrastructuren met een uitstraling die de grenzen van het 
Gewest overschrijdt is de gebrekkige zichtbaarheid en leesbaarheid van bepaalde gebouwen. Bovendien 
zijn ze soms moeilijk bereikbaar: slechte aanduiding van de openbare en private parkeergelegenheden in 
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de omgeving, slechte bewegwijzering... Deze vaststelling geldt ook voor andere uitrustingen, zoals het 
Zuidpaleis, het stadion Vanderputten, de BGDA, Infor-Jeunes... 
 
De Kunstberg, tenslotte, met zijn grote concentratie aan culturele instellingen (een project van Leopold 
II) is het slachtoffer van zijn eigen monofunctionaliteit. De ingraving van het Congressenpaleis heeft 
negatieve gevolgen. De toegang tot de parking stelt een probleem (hij bevindt zich aan de andere kant 
van de site, aan het Gerechtsplein). De Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België kampen met 
plaats- en personeelstekorten, hun ingangen aan de Koningsstraat zijn niet permanent open en heel 
moeilijk herkenbaar. Het Albertinaplein en de Koninklijke Biblioteek Albert I bieden weinig activiteiten 
en levendigheid, ze liggen verloren in de omliggende site. 
 

1. 2. 4. 5. SOCIALE DIENSTEN EN GEZONDHEIDSUITRUSTINGEN  

Kaart 1.2.4.5. (Atlas 1, deel 1) Sociale uitrustingen  
 
De sociale diensten en de gezondheidsuitrustingen omvatten alle uitrustingen die verband houden met het 
verlenen van bijstand aan personen: de steunmaatregelen inzake huisvesting, tewerkstelling, jonge 
kinderen, jongeren en derde leeftijd, de diverse sociale steunverleningen; de ziekenhuizen, de 
polyklinieken en de medische centra, de raadplegingen voor zuigelingen... 
 
Deze uitrustingen richten zich meestal tot de wijk en nemen de vorm van buurtdiensten aan. Gelet op de 
centraliserende functie van de Vijfhoek richten sommige uitrustingen zich echter tot de hele bevolking 
van het Gewest, zoals bvb. de BGDA, Infor-Jeunes en de ziekenhuizen.  
 
Op het sociale vlak is de huidige toestand aan het wijzigen door de oprichting van "sociale antennes", op 
initiatief van het OCMW; het zijn nieuwe gedecentraliseerde structuren waarin het OCMW zijn sociale 
diensten en zijn huidige wijkhuizen zal samenbrengen. In de Vijfhoek worden vier sociale antennes 
opgericht: Marollen, Begijnhof, Anneessens en Blaes.  
 
Globaal benaderd kan het interessant zijn om de aandacht te vestigen op de paradox waarop de 
sociale uitrustingen in de Vijfhoek steunen. Zoals reeds benadrukt werd in het sociale hoofdstuk 
(cfr. 1.2.5. Sociale zaken en gezondheidszorg) zijn veel verenigingen actief in het centrum. De 
noodzakelijke infrastructuren (lokalen voor jeugdhuizen, onthaal- en gespreksruimten voor de 
sociale bijstandsverlening, raadplegingen voor zuigelingen,...) zijn omzeggens onbestaande, en 
als ze al bestaan zijn ze tijdelijk of sterk verouderd. Deze toestanden worden zeer negatief 
ervaren door de bevolking. 
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1. 2. 5. SOCIALE ZAKEN EN GEZONDHEIDSZORG  

Cfr. Volume 1A. Algemeenheden 
 
Kaart Steun van het OCMW 
Kaart Inkomens in 1993 
 
De sociale problematiek heeft betrekking op de vele facetten van de armoede en de ongelijkheden. Ze 
behoort grotendeels tot de federale, gemeenschaps- of gewestbevoegdheden, of zelfs tot de Europese, 
maar een aantal aangelegenheden vallen wel onder de lokale bevoegdheden (de toekenning van het 
bestaansminimum, het gedecentraliseerde en gesubventioneerde beheer van diverse diensten en 
uitrustingen), binnen een problemen scheppend spanningsveld waarbij de gemeentelijke overheid de 
weerslag dient op te vangen van het beleid dat door de andere overheidsniveaus wordt gevoerd.  
 
Voor de Vijfhoek, zoals voor de hele stad, bestaan er geen objectieve gegevens voor deze 
aangelegenheden, met uitzondering van deze van het OCMW (cfr. Het Globaal Sociaal Plan van het 
OCMW). De gegevens van het NIS met betrekking tot de inkomens vormen een andere informatiebron. 
Ook de statistieken inzake werkzoekenden kunnen enkele elementen aanbrengen (cfr. Economie en 
tewerkstelling). De samenvallende gegevens van deze drie bronnen maken het mogelijk om bepaalde 
weinig bevoordeelde wijken te begrenzen. Door dit gebrek aan objectieve gegevens, werden er een aantal 
vaststellingen verricht op basis van gesprekken met beleidvoerders en veldwerkers uit de overheids- en 
de privésector. Vooral het westen van de Vijfhoek werd aldus geanlyseerd, daar het oosten overwegend 
ingenomen wordt door de weinig bevolkte administratieve zone (de geïsoleerde Broekwijk kampt met 
dezelfde problemen; in de Onze-Lieve-Vrouw ter Sneeuw wijk zijn de problemen minder erg). 
 
De analyse van de cijfergegevens betreffende de evolutie van het aantal personen dat sociale steun 
ontvangt toont een stijging aan, hetgeen wijst op een verarming van de bevolking. Voor wat meer 
specifiek de Vijfhoek betreft, beschikken we over een momentopname uit december 1995: een 
overzichtslijst van het aantal personen per politieafdeling en per statistische sector waaraan in deze 
maand steun werd verleend. De gegevens vermelden het aantal geholpen personen en niet het aantal 
steungerechtigden. Het OCMW van de Stad Brussel verleent steun aan 7,9% van de bevolking van de 
stad (10.699 personen op een totale bevolking van 135.681), maar in de Vijfhoek wordt 13,3% van de 
bevolking gesteund (5.487 op 41.699), en daarbij moet men nog rekening houden met het feit dat het 
oostelijk deel weinig inwoners telt. Meer dan de helft van de personen die door het OCMW geholpen 
worden, leven in de Vijfhoek en 44,5% onder hen leven in het westelijk gedeelte (2de en 3de afdelingen). 
 
Het gaat om een zeer kansarme bevolking, die leeft op de grens van het houdbare. Deze bevolking is 
uiterst mobiel, sterk gemengd (67% der gezinnen zijn van buitenlandse oorsprong) en bestaat voor een 
groot deel uit jongeren (40% van deze bevolking is nog geen 19 jaar). De helft van de gezinnen bestaat 
uit alleenstaanden (37% mannen, 18% vrouwen). Men stelt ook vast dat maar 6% van de gebruikers van 
de sociale diensten regelmatig werkt, al de anderen zijn uitkeringsgerechtigden.  
 
Een ander verschijnsel moet eveneens benadrukt worden: in deze wijken hebben we te maken met een 
verjongende bevolking en met een groot aantal inwoners die psychologisch kwetsbaar zijn (er is dus 
nood aan psychologische begeleiding). De eerste vaststelling, gemaakt op basis van de gesprekken met de 
diverse actoren, heeft betrekking op het “wijkgevoel”, op het aanvoelen dat men tot een bepaalde wijk 
behoort. Deze identificatie steunt meestal op de blokken of groepen van sociale woningen: de Brigittinen, 
de Miniemen, de Krakeel, de Marollen, de Bloemenkwekers, de Pottenbakkers, de "vijf blokken". Het 
aanvoelen van het begrip “wijk” staat steeds in nauw verband tot het aanvoelen van het begrip 
“jongerenterritorium”. Een merkwaardige vaststelling is eveneens dat de bewoners hun buurt, en zelfs de 
paar straten rond hun woning, weinig verlaten. 
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De tweede vaststelling heeft betrekking op de toestand waarin de wijken verkeren, meer in het 
bijzonder voor wat het westen van de Vijfhoek betreft. Het verval van de woningen, van hun ingangen en 
van de voetpaden, de pollutie en de vervuiling van de wijken, de “kleine” criminaliteit, veroorzaken 
onrustgevoelens en leiden tot het verslechteren van de sociale betrekkingen tussen de bewoners: de 
schuld voor de toestand waarin deze wijken verkeren wordt toegeschreven aan het feit dat de 
overheidsverantwoordelijken de wijk afgeschreven zouden hebben, maar ook andere bewoners, waarmee 
men niet geassocieerd wenst te worden en waarmee men ook geen contact wenst, krijgen de schuld voor 
de verloedering.  
 
De grootschalige aanwezigheid van bepaalde handelszaken die moeilijk verenigbaar zijn met een 
woonomgeving, zoals de tweedehandse autohandel in de buurt van het Kanaal, dragen eveneens bij tot de 
verloedering van de wijken. Deze handelszaken geven een negatief beeld aan hun omgeving, te meer daar 
de betrokken ondernemingen hun activiteiten uitbreiden tot de openbare ruimte of op onbebouwde 
terreinen in de omgeving, door er de (afgedankte) voertuigen te parkeren. 
 
Het ontbreken van groene ruimten, van speelpleinen, van collectieve uitrustingen voor kinderen en 
jongeren, van financieel toegankelijke sportclubs, wordt heel sterk aangevoeld. De huisvesting ( te klein, 
onvoldoende geïsoleerd, slecht onderhouden door de eigenaars, vochtig en met vernielde 
gemeenschappelijke lokalen) wordt ervaren als een schuilplaats, maar vormt tevens een bron van 
spanningen (vermoeidheid, zenuwachtigheid, schoolmoeilijkheden, geweld, zwaarlijvigheid...).  
 
Deze problemen hebben gevolgen voor alle leeftijdsgroepen: de kinderen hebben enkel de keuze tussen 
de veel te kleine privéruimte en de gevaarlijke openbare ruimte, ze hebben met andere woorden weinig 
“bestaansrechten” in de wijken van de Vijfhoek; voor de adolescenten is er geen eigen plaats, noch in de 
particuliere, noch in de openbare ruimte; de bejaarden voelen heel sterk de onveiligheid aan; de ouders 
ervaren hun wijk als een bedreiging voor de fysieke en zedelijke gezondheid van hun kinderen en tegelijk 
als het uiterlijk teken van hun eigen mislukking. Ze zoeken dus naar mogelijkheden om, van zodra er zich 
een gelegenheid voordoet, de wijk te verlaten. Door dit fenomeen van uitwijking van de “elite” komt de 
wijk in nog grotere moeilijkheden terecht. 
 
De derde vaststelling heeft betrekking op de verenigingen. De overheidsverenigingen (opgericht door de 
openbare machten) en de particuliere verenigingen (het gewone verenigingsleven) zijn beide actief op het 
terrein. Het verenigingsleven heeft door zijn jarenlange werking een uitgebreide werkervaring 
opgebouwd en is goed ingeplant in het werkveld. De overheidsverenigingen beschikken over veel minder 
ervaring. Hun personeel wisselt te dikwijls en daardoor moet de terrreinverkenning en -benadering steeds 
opnieuw overgedaan worden. 
 
Men stelt eveneens vast dat de wijken over het algemeen goed “gedekt” zijn door het verenigingsleven en 
door de overheidsverenigingen. Hun grote aantal doet echter vragen rijzen rond de wederzijdse kennis en 
de coördinatie, dit om verspillingen te vermijden en voor grotere efficiëntie te kunnen zorgen. De 
zetelende politieke overheid komt dikwijls over als weinig toegankelijk en concurrentie-gericht, maar 
men moet toegeven dat in het verenigingsleven ook niet altijd bij iedereen de wil aanwezig is om samen 
te werken en dat er al te vaak enkel gewacht wordt op subsidies vanwege de zetelende overheid. De 
methoden van subsidiëring doen vragen rijzen i.v.m. clientelisme, i.v.m. de bedeltocht die de 
verantwoordelijken van verenigingen moeten afleggen. Er bestaat op dit vlak een onontwarbaar kluwen 
van tussenkomsten vanwege de diverse overheidsniveaus: de federale staat, de Franse Gemeenschap, het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Gemeenschappelijke Gemeenschaps-commissie, de COCOF, de 
VGC, de gemeentelijke overheid, de openbare en private uitvoerders op het terrein, de Europese Unie. In 
een dergelijke context verkeren de personen die zich in het veldwerk inzetten in de onmogelijkheid om 
een beleid op langere termijn te voeren, want hun beleid wordt, buiten hun wil om, in fragmenten 
opgedeeld, en het kan bijgevolg enkel zo worden uitgevoerd (punctuele acties, opgestarte en lopende 
projecten die plotseling door geldgebrek onderbroken worden,...).
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1. 2. 6. VEILIGHEID EN PREVENTIE 

Cfr. Volume 1A. Algemeenheden 
 
De veiligheid wordt hier vanuit een sociaal standpunt benaderd: in welke mate kan men zich nog 
verplaatsen zonder zich bedreigd te voelen en zonder met criminaliteit te maken te krijgen? Er zijn twee 
aspecten aan de notie veiligheid: het subjectieve aspect dat verband houdt met de omgeving ( het uitzicht 
ervan en de activiteiten) en het objectieve aspect dat verband houdt met uitingen van criminaliteit.  
 
Voor wat de subjectieve openbare veiligheid betreft, bestaat er een verband tussen de factoren die het 
beheersen van de orde in het betrokken gebied bepalen en het eigenlijke onveiligheidsgevoel. De 
aanwezigheid van andere mensen in de openbare ruimte is de meest invloedrijke factor, nog vóór de 
goede verlichting of het open uitzicht over de hele ruimte. De potentiële aanwezigheid van de bewoners 
van de omliggende gebouwen (de verlichte vensters) oefent eveneens een positieve invloed uit. 
 
De objectieve openbare veiligheid wordt positief beïnvloed door de animatie in de openbare ruimten, al 
kan men dit niet zomaar veralgemenen: sommige misdrijven worden gepleegd in de minder gebruikte 
delen van de ruimte (diefstal van fietsen en van wagens, seksueel geweld, inbraken); nog andere 
delikwenten zoeken juist de drukste plaatsen op, pickpockets bijvoorbeeld.  
 

1. 2. 6. 1. OBJECTIEVE EN SUBJECTIEVE VEILIGHEID  

Door de aanwezigheid van de vele culturele instellingen en door het toerisme is de Vijfhoek zeer 
geanimeerd. Sommige animatiekernen liggen in elkaars nabijheid (zoals de onmiddellijke omgeving van 
de Grote Markt en de Grote Zavel), maar worden wel gescheiden door grote breuken in het stadsweefsel. 
Een verbinding moet tot stand gebracht worden. Animatie in wijken die verder van het centrum gelegen 
zijn, is daarentegen soms totaal onbestaande, zelfs indien deze bewoond zijn. Geforceerde animatie 
opleggen kan geen doel zijn. De afwezigheid van animatie is inderdaad niet te wijten aan een gebrek aan 
dynamiek of wil vanwege de bewoners om zich voor hun wijk in te zetten, maar eerder aan het ontbreken 
of aan het tekortschieten van de ordening en het onderhoud van de buiten- en binnenruimten. Dit zijn de 
noodzakelijke voorwaarden voor convivialiteit. De wijken worden onveilig gemaakt door de verlaten 
terreinen en gebouwen. 
 
De onveiligheid wordt echter ook beïnvloed door elementen die minder punctueel zijn, zoals de 
opeenvolging van garagepoorten op de gelijkvloerse verdiepingen, slecht ontworpen verlichting, 
vervallen stadsmeubilair. Elementen die eigenlijk op de barricaden thuishoren, zoals kettingen, grote 
hangsloten en verhoogde hekken, vergroten eveneens het onveiligheidsgevoel. Deze spiraal moet 
doorbroken worden. Sommige ondergrondse parkeerruimten, tenslotte, liggen eveneens aan de basis van 
een onveiligheidsgevoel bij mensen die er na een bepaald uur, of zelfs tijdens de dag, niet meer durven 
parkeren.  
 
Objectieve en subjectieve veiligheid staan dus in rechtstreeks verband tot de sociale sfeer die in een 
bepaalde plaats overheerst, maar ze houden ook verband met de aard van de omgeving. De verschillende 
maatregelen die getroffen dienen te worden om de veiligheid en de preventie te verbeteren in het centrum 
behoren in hoofdzaak tot de volgende beleidsplannen: het sociale beleid (op preventievlak), het 
vastgoedbeleid (de bestrijding van stadskankers en verlaten gebouwen), het overheidsbeheer. 
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1. 2. 6. 2. UITRUSTINGEN EN VEILIGHEIDSCONTRACTEN 

De veiligheidscontracten hebben mogelijk gemaakt om diverse strategiën uit te werken en het bijhorende 
personeel aan te werven. De beschikbare totale begroting werd als volgt verdeeld: 80% voor de politie en 
20% voor de andere sectoren. Bij de politie konden er honderd bijkomende personeelsleden aangeworven 
worden voor de uitvoering van administratieve taken. Daardoor werd de werklast van de wijkpolitie 
lichter en kwam er tijd vrij om als echte "wijkagent” te werken. In het oosten van de Vijfhoek wordt 
momenteel een pilootproject uitgevoerd. De wijkagenten krijgen er op specifieke wijze veel kleinere 
wijken toegewezen, soms zelfs maar enkele straten. Het aantal wijkagenten (+/- 50) dat in de Vijfhoek 
wordt ingezet blijft echter onvoldoende groot. 
 
Dankzij de subsidies van het Veiligheidscontract kon er voor de hele Stad een Bureau voor 
Slachtofferhulp opgericht worden. Er werden overlegassistenten, schoolbemiddelaars, sociale 
bemiddelaars en een team voor de coördinatie van het jeugdhuiswerk aangeworven. Bovendien konden 
vier nieuwe projecten opgestart worden: het Begeleidingsproject Bedelaars, de Dienst Preventie en 
Begeleiding (Kabinet Sociale Zaken), de Dienst Sociale Begeleiding (OCMW) en het Transit-Centrum 
(Gemeente/Gewest) voor verslavingsbegeleiding. Tenslotte werden er door de Veiligheidscontracten ook 
subsidies verleend voor beveiligingswerken aan sociale woningen.  
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1. 2. 7. CULTUUR EN TOERISME 

Cfr. Volume 1A. Algemeenheden 

1. 2. 7. 1. CULTUUR 

Brussel ligt op de raaklijn van de Romaanse en Germaanse culturen. Er wonen veel buitenlanders, 
migranten en werknemers van internationale en Europese instellingen. Brussel wordt gekenmerkt door 
zijn multiculturele aard. De stad heeft baat bij het intense culturele en artistieke leven dat daardoor 
veroorzaakt wordt, maar het is anderzijds ook een bron van moeilijkheden omwille van de sociale getto’s 
die erdoor ontstonden en van de onverdraagzaamheid die erdoor in de hand gewerkt wordt. Om deze 
reden is, en moet, cultuur vandaag intens verbonden zijn met het sociale; hét instrument bij uitstek van de 
democratie. 
Dit geldt in het bijzonder voor de Vijfhoek: als hart van de stad biedt het centrum een reserve aan 
creatieve vitaliteit en trekt het artiesten en intellectuelen aan. 
 
Al de overheidsniveaus zijn aanwezig in het "traditionele" culturele leven in de Vijfhoek (cfr. 
Uitrustingen en diensten). Naast deze institutionele cultuuroorden, bestaan er ook onafhankelijke 
culturele ruimten, die dikwijls aan de basis liggen van het inrichten van optredens, concerten,... 
De "officiële" tentoonstellingsplaatsen zijn de buren van de "alternatieve" creatieve en 
tentoonstellingsruimten, zoals ateliers, cafés, kleinere kunstgalerieën. 
 
Een heel andere cultuurruimte is de straat. Daar treft men de Hip-Hop cultuur aan (rap, breakdance, 
muurfresco’s...). Ze is moeilijk te omschrijven omdat ze contestatair is en in de eerste plaats bestemd 
voor ingewijden. Deze cultuur wordt niet gemakkelijk aanvaard door de overheden. Sommigen hebben 
stappen ondernomen voor de erkenning omdat ze de uitdrukking ervan in volle openheid zien als een 
middel tot “integratie” van jongeren, hoofdzakelijk van migrantenjongeren. Steeds talrijker worden de 
projecten die betrekking hebben op deze cultuur, sommige zijn reeds in uitvoering. Wat nagestreefd 
wordt, is het kanaliseren van de uitdrukkingen van deze cultuur, om daardoor het vandalisme te 
bestrijden. Als deze projecten te kunstmatig zijn, is de kans dat ze mislukken reëel. 
Andere projecten daarentegen willen, door de erkenning van de artistieke waarde van deze kunstvormen, 
aan de jongeren die ze beoefenen een echte plaats in het culturele spectrum geven en ook ruimte om hun 
kunst te beoefenen. 
De circuskunsten herleven her en der en vragen naar ruimten om te oefenen (in hangars, op straat...). De 
straatartiesten vragen om erkenning door de overheid, die echter dikwijls hun optredens zien als een 
vorm van bedelarij. 
 
De ruimtelijke analyse van de uitrustingen (cfr 1.2.4. Uitrustingen en diensten) toont aan dat het oosten 
van de Vijfhoek hoofdzakelijk de "institutionele" cultuur herbergt, terwijl het westen en de centrum 
lanen eerder onderdak verlenen aan de nieuwe culturele, multiculturele en stedelijke initiatieven. De 
investeringen van de Vlaamse Gemeenschapscommissie zijn van groot belang (Koninklijke Vlaamse 
Schouwburg, Beursschouwburg...). 
 
In de cultuuruitingen moet men ook opnemen: de initiatieven uitgaande van de bevolking, de 
folkloristische, plaatselijke en familiale tradities. Ze genieten weinig erkenning, onder meer omdat ze 
moeilijk ruimte kunnen vinden waar ze zich kunnen uitdrukken. Ze zorgen nochtans voor uitstekende 
ontmoetingsgelegenheden en voor gezelligheid. 
 
Nog een ander luik wordt gevormd door de permanente vorming, met de openbare bibliotheken en het 
onderwijs voor sociale promotie. De openbare uitrusting voor literatuur is goed georganiseerd en er 
wordt een dynamisch beleid gevoerd, dat echter wel kampt met personeels- en uitrustingsproblemen. 
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1. 2. 7. 2. TOERISME  

Het toerisme is een uitstekend werktuig voor de ontwikkeling van het Gewest. Dit geldt zeker voor de 
Vijfhoek, waar toeristische sites en onthaaluitrustingen geconcentreerd aanwezig zijn. 
Toerisme is een transversale aangelegenheid bij uitstek. 
 
De toeristische promotie voor Brussel wordt hoofdzakelijk gevoerd door de Toeristische dienst, het TIB 
en door het Huis van het Toerisme. Na de “Ronde Tafel voor het Toerisme” (in 1994) werd de strategie 
voor het bevorderen van het imago van Brussel herzien en van dan af werd het logo en het concept 
“Brussel, mijn geheime tip” gebruikt. Er werd een plan en een brochure, beide van hoogstaande kwaliteit, 
uitgegeven. De oprichting van een Observatiepunt van het Toerisme ligt nu ter studie.  
 
Brussel kan rekenen op een omvangrijk zakentoerisme (80% van alle overnachtingen). Dit houdt verband 
met de functies van Brussel als hoofdstad van Europa en als congressenstad. Het Nationaal Instituut voor 
Statistieken heeft voor 1995 twee miljoen overnachtingen geregistreerd in de Vijfhoek, waarvan er 
95,4% geboekt werden door buitenlanders. De duur van het verblijf is echter kort: gemiddeld twee 
nachten. 
 
Als congressenstad is Brussel voldoende voorzien van hotels. Het aanbod aan goedkopere kamers is 
echter zwak in verhouding tot de vraag naar minder duur en gezellig onderkomen. Het aanbod aan 
gastenkamers is in ontwikkeling, maar blijft nog onder het niveau van de vraag. 
 
Het gemeenschappelijk vervoer voert geen beleid dat zich specifiek tot toeristen richt.  
 
De talrijke en zeer verscheiden musea worden sterk op prijs gesteld. De grote tijdelijke tentoonstellingen 
vormen een doorslaggevende aantrekkingsfactor. De toegankelijkheid van monumenten blijft een zwak 
punt in de Vijfhoek, ondanks de aanwezigheid van een uitzonderlijk en origineel erfgoed. Het aanbod aan 
mogelijkheden om interieurs te bezoeken is onvoldoende, of wordt althans onvoldoende bekend gemaakt, 
daar waar de vraag heel groot is. 
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1. 2. 8. HOOFDSTEDELIJKE TAKEN EN CENTRALISERENDE FUNCTIES 

Cfr. Volume 1A. Algemeenheden 
 
In 1979 vierde Brussel zijn duizendjarig bestaan. De stadskern die op het Sint-Gorikseiland ontstond 
kende een uitzonderlijke ontwikkeling, werd meerdere malen hoofdstad van een staat, en in het 
bijzonder, sinds 1830, de hoofdstad van het Koninkrijk België. 
Het grondgebied van de Stad Brussel werd later nog uitgebreid naar het oosten, het zuiden en het 
noorden. Maar de essentiële plaatsen en gebeurtenissen die in verband stonden en staan met de 
hoofdstedelijke functie zijn nu nog steeds in de Vijfhoek gelokaliseerd en ze drukken er op 
doorslaggevende wijze hun stempel op. 
Andere, jongere, instellingen hebben eveneens het Brussels Gewest als hoofdstad of als vestigingsplaats 
gekozen, met een gedeeltelijke inplanting in het centrum als gevolg, wegens de symboolwaarde van een 
dergelijke inplanting. 
 
Deze functie van het centrum is tegelijk verstorend en interessant. 
Verstorend, omdat de inplanting van al de instellingen die de hoofdstedelijke taken uitvoeren meestal 
grote nadelen veroorzaakte voor de bewoners, voor de gemengde aard van de activiteiten en voor de 
erfgoedkundige waarde van het centrum.  
Interessant, omdat deze functie culturele en toeristische voordelen biedt en symboolwaarde verleent; 
talrijke monumenten werden in functie van deze taken opgericht. 
 
De grote stedenbouwkundige gevolgen van deze functie werden toegelicht in het deel 1.1. "De situatie 
van de Stad Brussel en van zijn historisch centrum". De grondoppervlakte die ingenomen wordt door 
gebouwen die verbonden zijn aan deze functie werd geanalyseerd in het deel 1.2.1. "Overheersende 
stedenbouwkundige bestemming per blok". 
 
Zonder een volledige inventaris van de huidige inplantingen te maken,worden hier toch vermeld: 
�� hoofdstad van het koninkrijk: Koninklijk Paleis, Parlement, Regering (meerdere ministeriële 

kabinetten), enkele grotere ministeries (Buitenlandse Zaken, Financiën...), Justitiepaleis, Nationale 
Bank, Arbitragehof... 
en diverse culturele instellingen (Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België, het 
Instrumentenmuseum, Koninklijke Muntschouwburg (opera), Koninklijke Biblioteek, 
Congressenpaleis, Koninklijke Vlaamse Schouwburg...); 

 
�� hoofdstad van de nieuwe Belgische instellingen: parlement, kabinetten en sommige diensten van het 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest, van de COCOF, van de VGC; parlement en kabinetten van de Franse 
Gemeenschap (Surlet de Chokierplein); parlement, kabinetten en sommige ministeries van de 
Vlaamse Gemeenschap en het Vlaams Gewest (Martelaarsplein en Markiezenstraat), project voor een 
Maison de la Wallonie (Kleine Boterstraat); 

 
�� hoofdstad van Europa: Economische en Sociale Raad van de EU; 
 
�� economische machtscentra zijn er voor een deel gevestigd: de Generale Maatschappij, Tractebel, 

A.V., ASLK, Assubel, L'Oréal; sommige vennootschappen hebben het centrum verlaten, maar hun 
historische zetel gevaloriseerd (de Royale Belge, Philips, JOSI, NMKN...); 

 
�� het centrum onthaalt anderzijds ook talrijke manifestaties en evenementen: 

- politieke en wetenschappelijke congressen... 
- de 21 juli-viering, Wapenstilstand... 
- talrijke betogingen, folkloristische stoeten (Ommegang), culturele manifestaties (Jazz Marathon, 
Klinkende Munt...). 
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De effecten zijn heel belangrijk voor de economie en in het bijzonder voor de handel. 
Het zorgt voor een toevloed van klanten, maar het stelt ook toegankelijkheidsproblemen. 
Voor de politie en voor de reinigingsdiensten veroorzaken al deze manifestaties en evenementen 
belangrijke kosten. Anderzijds zorgen sommige ook voor inkomsten voor de Stad. 
 
Hier moet ook de vrijstelling van onroerende voorheffing vermeld worden, waarvan de meeste der hoger 
vernoemde gebouwen genieten. Deze vrijstelling wordt maar gedeeltelijk gecompenseerd door een 
federale dotatie. 
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1. 3. DE VORMEN VAN DE STAD 
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1. 3. 1. OPENBARE RUIMTE EN STEDELIJK LANDSCHAP 

Cfr. Volume 1A. Algemeenheden 

1. 3. 1. 1. STEDELIJK LANDSCHAP  

Kaart 1.3.1.1 (Atlas 1, deel 1). Stedelijk landschap 
 
BELANGRIJKSTE TRAJECTEN EN GROTE PLEINEN 

De Vijfhoek wordt begrensd door de lanen van de Kleine Ring. De geometrische vorm van de Kleine 
Ring zorgde voor de benaming van het stadscentrum. Deze lanen kwamen in plaats van de tweede 
middeleeuwse omwalling (op bevel van Napoleon gesloopt). Ze kregen een monumentaal traject, 
onderbroken door pleinen, en op de brede middenbermen werden er massaal bomenrijen geplant. 
Het stedelijk weefsel in de Vijfhoek is rond drie hoofdassen gestructureerd (in chronologische volgorde 
van aanleg): 
- de as die op het Koningsplein aanvangt (met de aanleg werd begonnen op het einde van de achttiende 
eeuw): Koningsstraat, Regentschapsstraat; 
- de monumentale as, aangelegd in de tweede helft van de negentiende eeuw: de centrale lanen; 
- de lanen die ontstonden door de aanleg van de Noord-Zuid-Verbinding gedurende de eerste helft van de 
twintigste eeuw: de Verbinding. 
Deze assen snijden de oude middeleeuwse handelsroutes (met een stervormig traject). Ze werden alle 
drie aangelegd in de richting van de vallei. Geen enkel monumentaal traject schept een duidelijke 
verbinding tussen de boven- en de benedenstad. Vandaag kan men duidelijk vaststellen dat er een reële 
breuk bestaat tussen de boven- en de benedenstad (die nog sterker aangevoeld wordt in het noorden). 
Het stedelijk weefsel wordt geaccentueerd door enkele grote openbare pleinen. Gedurende lange tijd was 
de Grote Markt het voornaamste gestructureerde plein van de stad, naast de minder gestructureerde Grote 
Zavel. In de achtiende eeuw werden het Martelaarsplein, het Koningsplein en de Nieuwe Graanmarkt 
aangelegd, in het midden van de negentiende eeuw het Vossenplein. 
 

PERSPECTIEVEN, PANORAMAS EN UITZICHTEN 

Door zijn vorm en ligging biedt de Vijfhoek van het Poelaertplein tot aan de Kruidtuinlaan (de as 
Regentschapsstraat-Koningsstraat) een opeenvolging schitterende panorama's, gericht naar de 
ondergaande zon. Bij de aanleg van de (neo)classicistische lanen en pleinen werd de stad, tot in de 
twintigste eeuw, verrijkt met talrijke perspectieven en ensceneringen van het stedelijk landschap. In de 
twintigste eeuw is deze notie uit de aanlegplannen verdwenen, m.u.v. de Albertina, het enige nieuwe 
gestructureerde landschap (al is het nogal in zichzelf gekeerd). Een bewijs daarvan is het anti-landschap 
van de Verbinding: er werd geen enkel nieuw perspectief, noch interessante sequentie geschapen, de 
leegte van de te brede wegenis wordt enkel geëvenaard door de onbelangrijkheid van de aanpalende 
gebouwen ( met uitzondering van het Station Congres).  
 

STEDELIJKE KUNST 

In de Vijfhoek wordt een concentratie van kleinere monumenten, fonteinen en trappen opgemerkt, die 
een herwaardering verdienen. Op sommige plaatsen zijn al deze elementen samen aanwezig, zoals in de 
Baron Hortastraat.  
Het "Comité voor stedelijke Kunst", een werkgroep die door de Stad werd opgericht, is belast met het 
bepalen van de geschikte plaatsen voor de inplanting van kunstwerken in de openbare ruimte. Dit Comité 
heeft reeds de aanzet gegeven tot meerdere projecten. Ze worden nu verder uitgewerkt. 
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RIJ-AANPLANTINGEN EN PARKEN 

De inbreng van rij-aanplantingen en parken in het stedelijk landschap berust op enkele sterke beelden. In 
de bovenstad zorgt het Koninklijk Park voor een aantal perspectieven en organiseert hier het stedelijk 
weefsel. Bij de aanleg van de ringlanen werden de voornaamste bomenrijen aangeplant. 
De historische stad heeft een hoge dichtheid en beplanting blijft er zeldzaam, ondanks de recente 
slopingen van gebouwen die kansen voor beplanting boden. De meeste squares, toegankelijke tuinen en 
groene ruimten zijn in de bovenstad gesitueerd; de benedenstad beschikt enkel over de lanen, onder meer 
deze die aangelegd werden op de gedempte havendokken.  
 
Voor de nog aanwezige volledige rij-aanplantingen kan enkel een wilskrachtig beleid het geschonden 
imago van het vegetale landschap herstellen. Met name in de benedenstad dient een inspanning geleverd 
te worden om de openbare ruimte te verrijken met kwaliteitsvolle aanplantingen (bij voorrang op de 
pleinen en pleintjes); hier zijn meer inwoners, en parken en tuinen ontbreken. De kwaliteit van de 
aanplantingen dient hun kleiner aantal kunnen compenseren. 
 

1. 3. 1. 2. DE OPENBARE RUIMTE 

ACTIVITEITEN IN DE OPENBARE RUIMTE 

Kaart 1.3.1.2. (volume C). Activiteiten in de openbare ruimte. 
Kaart 1.3.1.2. (volume C). Typologie van de openbare ruimte. 
 
Op de kaart werden de plaatsen aangeduid waar grote mensenmassa's samenkomen en waar animatie 
aanwezig is die gunstig inwerkt op het stadsleven: knooppunten van het gemeenschappelijk vervoer, 
toeristische en handelskernen, ruimten voor vrijetijdsbesteding, culturele kernen, rust- en sportruimten, 
de belangrijkste voetgangerstrajecten en de breuken die veroorzaakt worden door de 
wegenisinfrastructuur.  
Met deze gegevens krijgt men een duidelijk zicht op de openbare ruimten die het meest door voetgangers 
gebruikt worden en op de verbindingen waar verbetering noodzakelijk is. Het overgrote deel van de 
animatie vindt plaats tussen het Koningsplein en het De Brouckèreplein, via het Centraal Station, de 
Grote Markt, de Beurs en het Muntplein, waarop de commerciële voetgangersas van de Nieuwstraat 
uitkomt. De Zennewijk komt over als de kalmste wijk in de Vijfhoek, met weinig uitrustingen en handel 
en geen groene ruimten. De Broekwijk en Onze-Lieve-Vrouw ter Sneeuwwijk komen daarna, met de 
omgeving van de kathedraal. 
De animatie in de Vijfhoek is nochtans complexer. Er is het nachtleven, verspreid over de wijken Sint-
Katelijne, Sint-Goriks, Kolenmarkt en Zuid. Grote nationale evenementen lokken indrukwekkende 
aantallen publiek naar het Koninklijk Park en de Koningsstraat, de betogingen doen hetzelde voor het 
Fontainas- en het Rouppeplein; de Jazz Rally en de culturele parcours vinden elders plaats, van de Zavel 
tot de Dansaertstraat bijvoorbeeld, en ook het Congressenpaleis en de Albertina mogen niet vergeten 
worden. De Kermis aan het Zuid neemt elke zomer gedurende een maand het zuid-oosten van de 
ringlanen in. 
 

AANLEG VAN DE OPENBARE RUIMTEN 

Inrichting van de wegenis en van de pleinen 
De overheersende aanwezigheid van de auto, het drukke verkeer en het wildparkeren, geeft een negatief 
imago aan de openbare ruimte (cfr. 1.4.). De inperking van de plaats die ingenomen wordt door het 
autoverkeer is een voorafgaande voorwaarde voor de betere verdeling van de ruimte tussen de 
verschillende gebruikers (verbreding van de voetpaden, aanleg van vluchtheuvels en middenbermen), 
aanplanting van bomen, waardering van de grondbedekking door gebruik van natuurlijke materialen en, 
daardoor, verfraaiing van de openbare ruimten. De animatie in het centrum en de handelsvitaliteit zullen 
er voordeel bij halen. 
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Toestand van de wegenis en van de voetpaden 
De wegen en de pleinen in de Vijfhoek zijn over het algemeen eerder beschadigd, waardoor het 
wandelgenoegen beperkt wordt. 
De verdeling van de ruimte tussen gebruikers speelt in het nadeel van de voetgangers. De voetpaden zijn 
soms zo smal (minder dan één meter) dat het normale voetgangersverkeer onmogelijk wordt. 
De bekleding van de wegen is over het algemeen verouderd, uitgevoerd in natuursteen en relatief 
voldoening gevend, al is ze te oneffen en is er te veel herstelwerk vereist. De rijvakken van de 
hoofdwegen zijn meestal bedekt met een min of meer dikke laag asfalt, een materiaal dat regelmatig om 
vernieuwing vraagt. 
De bekleding van de voetpaden: een groot deel is aangelegd in betondallen van 30x30 cm; voor een oud 
centrum is het kwalitatieve uitzicht van dit materiaal te zwak. Sommige straten, zoals het stuk Nieuwe 
Graanmarkt / Ringlaan van de Dansaertstraat, zijn nog uitgevoerd in natuursteen, maar dienen dringend 
heraangelegd te worden wegens de vele oneffenheden. Op sommige kruispunten is er een overvloed aan 
kleine verkeersheuvels die de rijrichtingen moeten bepalen, overladen met verkeerstekens en -lichten 
(o.a. waar de Cellebroersstraat uitkomt op de Keizerslaan). 
 
Toestand van de aanplantingen 
Er zijn weinig aanplantingen in de Vijfhoek. Bovendien is er een gebrek aan evenwicht tussen de boven- 
en de benedenstad (cfr. Rij-aanplantingen en parken). De mogelijkheden om bijkomende aanplantingen 
te realiseren zijn beperkt, gelet op de drukke bezetting van de ondergrond en de smalle oudere straten. 
De gezondheidstoestand van de hoogstammen laat soms te wensen over (cfr. Kapellekerkplein: naar de 
Hoogstraat toe sterven de bomen af).  
De soorten bomen en hun vormgeving vertonen weinig diversiteit (recente voorbeelden, zoals de bomen 
in palissadevorm op het Vrijheidsplein, zijn zeldzaam). 
Andere vormen van vegetatie, als alternatief voor de hoogstammen, zijn eveneens zeldzaam; enkele 
aanplantingen kunnen nochtans als voorbeeld dienen (de ingroening van de Van Hoetergang, in de buurt 
van de Koninklijke Vlaamse Schouwburg). Daartoe zou de vegetale scenografie moeten versterkt 
worden. 
 

1. 3. 1. 3. OPENBARE VERLICHTING EN SCENOGRAFIE 

Er moet een onderscheid gemaakt worden tussen twee soorten verlichting:  
- de openbare verlichting, of de verlichting van wegen, openbare ruimten, parken, enz.…, waardoor 
iedereen (voetgangers, fietsers, bestuurders van diverse voertuigen,...) in staat gesteld wordt er gebruik 
van te maken; 
- de scenografische verlichting , bedoeld om de waarde van een bouwwerk, van een voorwerp te 
beklemtonen door het te belichten (als aanvulling op de openbare verlichting). Scenografische verlichting 
vervult een belangrijke culturele, identiteitsbevestigende en toeristische rol. Ze zorgt ook voor meer 
veiligheid. 
In de tijd beperkte culturele en andere openbare evenementen doen soms een beroep op lichtscenografie, 
zoals bvb. het Filmfestival (met laserlicht). 
 

BEGINSELEN VOOR DE OPENBARE VERLICHTING 

- Wegenisverlichting: licht met grote fotometrische kracht en zwakke kleurenweergave; in de eerste 
plaats ter voldoening van bestuurders van snelle voertuigen; functioneel en voldoende hoog of zeer hoog 
geplaatst materiaal; 
- Stadsverlichting: licht met goede kleurenweergave; geplaatst ter voldoening van alle gebruikers en 
vooral van de traagsten onder hen, geplaatst op een wijze die alle gebruikers, en vooral de zwakke 
gebruikers, voldoen; materiaal met architecturale kwaliteiten, geplaatst op middelmatige of lage hoogte;  
- Verlichtingsplan: een middel voor planning en verfraaiing van het stedelijk landschap, met twee luiken: 
openbare verlichting en scenografie. 
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N.B. De beheerder van de openbare verlichting in de Vijfhoek is Sibelgas-Electrabel - Dienst Openbare 
Verlichting en Signalisatie. De Vijfhoek maakt deel uit van de zone Brussel I. 
 

BESTAANDE VERLICHTINGSSYSTEMEN 

In de Vijfhoek bestaan er twee belangrijke verlichtingssystemen:  
�� een systeem behorend tot het type “wegverlichting” (lichtbronnen op een hoogte van 8 tot 12 meter, 

op palen of andere functionele dragers; hoge druk sodiumlampen met zwakke kleurenweergave); 
�� een systeem van “stijlvolle” verlichting (lichtbronnen in lage lantaarns op een hoogte van 4 tot 5 

meter; hoge druk sodiumlampen met zwakke tot goede kleurenweergave, naargelang de renovaties). 
Enkele uitzonderingen, zoals het westen van de ringlanen, zijn verouderd en worden nog verlicht door 
buislampen. 
Alle straten in de Vijfhoek zijn, globaal beoordeeld, tamelijk sterk verlicht. 
 

VERLICHTINGSMATERIAAL 

Het verlichtingsmeubilair is zeer gediversifieerd. Sommige sites, zoals het Koningsplein, hebben hun 
oorspronkelijke modellen behouden. In de meest prestigieuze sites werden modellen uit het 
overeenstemmende tijdperk geïnstalleerd (met inbegrip van kwaliteitsvolle kopiën), maar over het 
algemeen werd een onoverzichtelijk divers materiaal gebruikt, zowel voor de “stijlverlichting” als voor 
het meer functionele materiaal. 
In een streven naar een verbeterde benadering, heeft Sibelgas de samenstelling van een geïllustreerde 
catalogus van verlichtingsmateriaal aangevat (nu nog in uitvoering), waarin een hoofdstuk “Historisch 
verlichtingsmateriaal” speciaal van toepassing is op het stadscentrum. 
 

VERLICHTING VAN MONUMENTEN EN LANDSCHAPPEN 

Monumenten worden zelden verlicht en de waarde van architecturale gehelen en van parken wordt 
slechts op uitzonderlijke wijze beklemtoond d.m.v. een aangepaste verlichting (de Grote Markt, het 
Stadhuis en de Kleine Zavel zijn uitzonderingen).  
Meerdere projecten liggen echter ter studie (voor het Théâtre du Parc, de Beurs,...).  
Men kan ook een tendens tot verlichting van particuliere gebouwen vaststellen (banken, grotere kantoor- 
en handelsgebouwen). Deze verlichting zorgt voor een aanzienlijke wijziging van het nachtelijke imago 
van bepaalde wijken (in de Koloniënstraat bijvoorbeeld).  
Regelgeving en controle worden stilaan noodzakelijk.  
 

TIJDSTIP VAN VERLICHTING 

Openbare verlichting: alle straten en gangen worden gedurende de ganse nacht verlicht, het tijdstip 
waarop de verlichting aanvangt of uitvalt wordt bepaald door de duur van de nacht (onderscheid 
winter/zomer). 
De scenografische verlichting werkt meestal van bij het invallen van het donker tot middernacht. 
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1. 3. 1. 4. STADSMEUBILAIR EN PUBLICITEIT 

Het stadsmeubilair omvat al de kleine uitrustingen die de aanleg van de openbare ruimte komen 
aanvullen. 
Publiciteit omvat elke van op de openbare weg zichtbare aanduiding bedoeld om bekendheid te geven 
aan handel- en nijverheidsactiviteiten of aan de geproduceerde of verdeelde producten, ten voordele van 
andere personen dan de uitbater of de eigenaar van het goed waarop de aanduiding is aangebracht. 
Sommige types van stadsmeubilair kunnen drager van publiciteit zijn. 
 
In de openbare ruimte werd er een overvloed aan allerhande meubilair geplaatst; al deze objecten zijn het 
resultaat van verschillende beleidslijnen en van het opgedeelde beheer. Sommige objecten vallen onder 
reglementeringen en retributies, andere verschijnen in de openbare ruimte zonder enig voorafgaand 
inplantingsplan. 
 
Samengevat gaat het om: 
1. rustmeubilair: banken; 
2. netheid: afvalmanden, glasbollen (en batterijen), papiercontainers; 
3. siermeubilair: bloemenbakken; 
4. vastgehecht dienstverlenend meubilair: fietsstallingen, telefooncellen, wachthuisjes van de MIVB; 
5. technisch meubilair: electriciteitsinstallaties van diverse aard, bewakingscamera’s; 
6. bewegwijzering en stationeerbeperking: verkeerslichten, verkeersborden en wegwijzers, spiegels, 

parkeermeters, paaltjes, kettingen, bollen, telescopische palen, Nadarafsluitingen, toeristische 
wegwijzers; 

7. vastgehecht meubilair met een handelsbestemming: kranten en Lottokiosken; 
8. losstaand meubilair met een handelsbestemming: markttenten, mobiele kiosken - die zich van elkaar 

onderscheiden door de duur van de plaatsing (dagelijks, wekelijks, seizoengebonden) en door de 
verkochte handelswaren (bloemen, kastanjes,...); 

9. inname van de openbare weg voor handelsuitbreiding: terrassen en uitstalkramen; 
10. verlichting: de dragers van de verlichting; 
11. reclamedragers op privégoederen: panelen of andere dragers van 10m² of 20m²; op afsluitingen, op 

gevels; 
12. reclamedragers langs de openbare weg: stadsplannen, Morriszuilen, bushokjes, op palen. 
 
Voor elke groep wordt er een grote hoeveelheid verschillende modellen gebruikt. 
In de praktijk leidt dit tot een opbod in de signalisatie, die dan door de overvloed veel aan efficiëntie 
moet inboeten. Meer samenhang en vereenvoudiging dient hier nagestreeft.  
 

Publiciteit: de onlangs door de Stad uitgevaardigde reglementering op de publiciteit en de aanplakking 
heeft het mogelijk gemaakt om de verovering van het stedelijk landschap door publiciteit op groot 
formaat grotendeels te beperken (in het centrum waren er vijf jaar geleden meer dan 700 panelen van 
20m² in gebruik) (cfr. 2.1.3. Rechtstoestand). 
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1. 3. 2. DE BEBOUWING 

Cfr. Volume 1A. Algemeenheden 

1. 3. 2. 1. DE BEBOUWDE RUIMTE  

1. 3. 2. 1. 1. INPLANTING 

Kaart 1.3.2.1.1 (Atlas 1, deel 1). De bebouwde ruimte 
 
De wijze waarop de gebouwen inplanting van vestigt onze aandacht op de grote dichtheid van de 
blokken, op de grote breuken in het stedelijk weefsel en op de minst gestructureerde openbare ruimten: 
de omgeving van het Justitiepaleis, de Noord-Zuid-Verbinding en de wijk rond het Centraal Station, de 
Kunstberg, het Rijksadministratief Centrum en al de na-oorlogse stedenbouwkundige ingrepen. Voor 
deze laatste dient een onderscheid gemaakt tussen de inplanting van grote administratie- en 
kantoorgebouwen (administratieve centra voor de Staat en voor de Stad, Philipsgebouw) en de 
"stadsrenovaties" uit de jaren '60, zoals de “muren” van sociale woningen aan de Papenvest, de 
Brigittinen, de Krakeel. De Broekwijk valt op door de recente "herstructurering" ervan: hij telt nu het 
grootste aantal hergroeperingen van percelen.  
De hergroepering van percelen is soms tamelijk oud voor wat de openbare gebouwen met een 
symboolwaarde betreft (bijvoorbeeld voor het Groot Godshuis, voor het Parlement), maar de tendens tot 
hergroepering zet zich vandaag door en heeft eveneens betrekking op grote privégebouwen (banken, 
verzekeringen, hotels...). Deze operaties veroorzaken nog grotere volumes en een nog grotere dichtheid. 
Ooit was het landschap gestructureerd door klokkentorens en belforten,… nu staan er een groot aantal 
wolkenkrabbers in het centrum. In vele andere historische centra kon dit wel vermeden worden. 
 

1. 3. 2. 1. 2. ALGEMENE STAAT VAN HET GEBOUWENBESTAND 

Kaart 1.3.2.1.2 (Atlas 1, deel 1). Toestand van de bebouwing 
 
Twee vaststellingen: 
- het oosten van de Vijfhoek verkeert over het algemeen in een bevredigende toestand. Recent werden 
een aantal projecten gerealiseerd (herbestemming van gebouwen) die getuigen van het (symbolische, 
strategische...) belang van de site voor de inplanting van "sterke" functies. Het gaat inderdaad om dat 
deel van de Vijfhoek dat ingenomen wordt door administratieve en representatieve functies. Het is ook 
het centrumgedeelte met de minst oude gebouwen.  
Sommige recente materialen die bij het optrekken of vernieuwen van gevels gebruikt worden (zoals 
curtain walls) kunnen gemakkelijk onderhouden worden en bieden een vrij correct uitzicht van netheid, 
ook als het eigenlijke gebouw niet langer gebruikt wordt (maar daarmee wordt niets bijgedragen in de 
waardering van de omliggende ruimte);  
- talrijke gerenoveerde of gereinigde gevels van gebouwen die enkele jaren geleden in goede staat waren 
zijn vandaag reeds opnieuw vervuild: dit komt door de samengevoegde effecten van de luchtvervuiling 
en van de slechte reacties op vervuiling eigen aan sommige van de gebruikte materialen (die soms 
geschonden werden door een onaangepaste wijze van reinigen). Bepleisterde gevels vervuilen minder 
snel dan gevels in baksteen of in architectonisch beton. Bij grote gebouwen stelt men soms grote 
verschillen tussen de graad van vervuiling van hun gevels vast, in functie van de blootstelling. 
 
De besluiten van ULB-FRB studie over de toestand van de bebouwing (die als basis diende voor het 
opmaken van de kaart Toestand van de bebouwing) hebben aanleiding gegeven tot het vaststellen van de 
perimeters van de wijkcontracten; vooral de kaart maakt duidelijk het verval zichtbaar van de straten 
gelegen tussen de Jacqmainlaan en de Lakensestraat (wijk Antwerpen-Alhambra) en in mindere mate van 
de straten in de Anneessenswijk, de twee sites van de eerste wijkcontracten. De andere meest vervallen 
sites of blokken liggen in de wijken Nieuwland, Papenvest/Klein Kasteeltje, Martelaars (in deze toestand 
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komt wijziging) en Sint-Jan. Over het algemeen blijkt het verval minder erg in de Marollenwijk, met 
uitzondering van het blok Jacqmotte en van de blokken die aan de Verbinding palen. Men moet spijtig 
genoeg eveneens vaststellen dat de evolutie sinds 1990 ongunstig verloopt (ULB-FRB studie), 
inzonderheid in de Hoogstraat. Een aantal in 1997 ingediende aanvragen om vergunning voor 
bouwwerken in deze laatste straat zou het begin kunnen inluiden van de omkering van de heersende 
tendens. 
 
Het onderhoud van de gebouwen: de nu bestaande systemen bevoordelen eerder de renovatie dan het 
onderhoud (toekenning van premies voor belangrijke werken; geen vervolgingen voor het niet 
onderhouden,...)  
Ontbreken van toezicht en niet-naleving van de stedenbouwkundige procedures: werken die uitgevoerd 
worden in strijd met alle regels van de kunst worden niet bestraft: wijzigen van het uitzicht van de gevel, 
verhoging van het gebouw, wijziging van het gebruik in strijd met de bestemming, volledige vernieling 
van het interieur. 
 

1. 3. 2. 1. 3. TYPOLOGIE VAN DE BEBOUWING 

De typologie van de bebouwing vertoont een grote rijkdom, steunend op de functie van de gebouwen en 
op het tijdperk waarin ze werden opgericht.  
 
Typologie van de woongebouwen 
De gebruikelijke typologie voor woonhuizen (de oudste werden in de zestiende eeuw gebouwd) wordt 
verrijkt door diverse vormen van gegroepeerd wonen: de appartementsgebouwen langs de centrale lanen, 
de opbrengsthuizen, werkmanswoningen in steegjes of in gebouwen (heel interessante getuigen van de 
allereerste gebouwen uit de negentiende eeuw door W. Janssens, in de Noordstraat), complexen van 
sociale woningen (beroemde voorbeelden: de Cité Hellemans en in de Oppemstraat de woningen van 
Van Rysselberghe,... ), huizen met handelszaken op de gelijkvloerse verdieping, huizen met ateliers, 
lofts... 
 
Typologie van de gebouwen met uitrustingen en voor openbare dienstverlening 
Hun diversiteit is een gevolg van de concentratie van diensten en representatieve functies in het centrum: 
stadhuis, justitiepaleis, musea, ziekenhuizen, Beurs, kerken, spektakelzalen..., waarbij elk tijdperk door 
zijn eigen praktijken dan nog voor onderscheid zorgt. 
Het samenvoegen van de typologiën per functie heeft aanleiding gegeven tot complexe combinaties in de 
gemengde blokken. Deze combinaties zijn van evident belang als model voor de herbebouwing van de 
terreinen die vandaag nog verlaten liggen; bijvoorbeeld: huisvesting boven een handelsgalerij, 
gemengdheid tussen bedrijven en woningen,… 
 
Typologie van de gevels 
Elk tijdperk heeft zijn stempel gedrukt op de stratenaanleg die in die periode uitgevoerd werd. De 
puntgevels uit de vijftiende-zeventiende eeuwen - in baksteen of bepleisterd - moesten wijken voor de 
witte en blauwe neoclassicistische stad (heldere bepleistering, zwarte bedaking, witte ramen, wit en 
blauw gestreepte tenten). Door het hedendaags gebrek aan aandacht wijzigt het landschap zich en 
veranderen de kleuren (misplaatste verwijdering van bepleistering, verven van de gevels, pantseren van 
winkels). De curtain walls van recente gebouwen geven een veel donkerdere kleur aan de stad.  
 

1. 3. 2. 2. ERFGOED 

Kaart 1.3.2.2 (Atlas 1, deel 1). Bezienswaardig onroerend erfgoed 
De erfgoedkundige waarde van het centrum is in vele opzichten een van de voornaamste elementen van 
zijn aantrekkingskracht, want ze zorgt voor stedelijke identiteit, culturele erkenning, toeristische en 
residentiële kwaliteit, herkenbaar imago, ondanks de ongemakken die voortvloeien uit de 
ingewikkeldheid van het centrum.  
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Deze vandaag steeds meer erkende dimensie, zowel door de beleidsvoerders en de aanlegpromotoren als 
door het grote publiek, vormt ontegensprekelijk een uit te baten potentieel om de leefkwaliteit in het 
centrum op te drijven. Parallel met het behoud en de herwaardering van het oude patrimonium, neemt de 
hedendaagse architectuur op steeds meer vastberaden wijze herkwalificatieopdrachten van de openbare 
ruimte aan en wil ze meebouwen aan het patrimonium van de toekomst.  
 

KENMERKEN VAN HET BOUWKUNDIG ERFGOED IN HET HISTORISCH CENTRUM 

A. Het bezienswaardig bouwkundig erfgoed is nog sterk aanwezig: in het historisch centrum van Brussel 
is nog steeds, ondanks de talrijke verminkingen en slopingen, de grootste en rijkste erfgoedconcentratie 
van het hele Brusels Gewest aanwezig; Anderzijds biedt het centrum ook een rijk archeologische 
potentieel, zoals bewezen werd door de recente opgravingen op het Koningsplein. 
 
Dit erfgoed stamt uit verbazend veel diverse tijdperken, aanvangend op het einde van de zeventiende 
eeuw (door het bombardement van 1695 blijven nog weinig oudere gebouwen over). 
De grote kenmerken zijn: 
�� een deel van het stratennetwerk is zeer oud (onder meer de talrijke markten); 
�� talrijke gebouwen uit de zeventiende en de achttiende eeuw (wederopbouw van de stad na 1695 en tot 

het midden van de achttiende eeuw, haven van Brussel);  
�� meerdere stedenbouwkundige ingrepen op het einde van de achttiende eeuw: Martelaarsplein, 

Koningsstraat en -plein, Nieuwe Graanmarkt; 
�� "banale" urbanisaties in het begin en het midden van de negentiende eeuw (tussen het centrum en de 

tweede omwalling) en enkele opmerkelijke neoclassicistische ingrepen (ringlanen en poorten, 
Begijnhofwijk, Barrikadenplein, Sint-Jansplein, Coppensstraat); 

�� grote doortrekkingen op het einde van de negentiende eeuw: centrale lanen, Onze-Lieve-Vrouw ter 
Sneeuwwijk;  

�� urbanisaties in de eerste helft van de twintigste eeuw (vooral de Verbinding). 
 
B. Het erfgoed in het centrum biedt een veelvoud aan typologiën van gebouwen en een grote variatie 
in de gevels: naast de uitzonderlijke concentratie van grote monumenten, kerken, gebouwen voor 
overheidsrepresentatie of administratie, grote uitrustingen, scholen, spektakeloorden,… enz., zijn ook de 
woongebouwen sterk gediversifieerd, herenhuizen en burgerhuizen, appartementsgebouwen, sociale 
woningen...; daarbij komt zich dan nog het rijke industriële erfgoed voegen, gelegen in het westen van de 
Vijfhoek. Deze diversiteit vormt een troef voor de reconversie van gebouwen. 
 
De tendens tot “façadisme” dient hier vermeld te worden, of eerder het gebrek aan belangstelling voor 
de rijke erfgoedkundige waarde van de interieurs, hetgeen door banalisering een gevaarlijke praktijk 
kan worden (reconversie tot kantoren met de verplichting de gevel te behouden). Dit dient in verband 
gebracht met de te beperkte kennis van de interieurs van de oude bouwwerken. 
 
Meerdere gepubliceerde gegevens en officiële lijsten kunnen gebruikt worden:  
De voornaamste bron is het werk “Bouwen door de eeuwen heen, Brussel, Deel 1”, uitgegeven door P. 
Mardaga, samen met een kaart (spijtig genoeg, niet geïnformatiseerd). Deze selectie werd als basis 
gebruikt voor de opmaak door het Gewest van een lijst die voorgesteld werd als de Officiële inventaris 
van het bouwkundig erfgoed.  
De kaart van de archeologische ondergrond maakt de inschatting mogelijk van het nog aanwezige 
archeologische potentieel (of van de ruimte die nog niet door recente bouwwerken en de ermee gepaard 
gaande omvangrijke uitgravingen werd vernield). 
 
 
 
Andere, gedeeltelijke inventarissen vestigen de aandacht op de waarde van bepaalde delen en thema’s 
van het erfgoed in het centrum:  
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- het patrimonium aan schoolgebouwen (een studie van de Koning Boudewijn Stichting);  
- het industrieel erfgoed (Archives d'Architecture Moderne (AAM) et de Bronsfabriek);  
- het erfgoed ontstaan door de wederopbouw na het bombardement van 1695 (AAM); 
- het Art Nouveau erfgoed (Atelier de Recherche et Actions Urbaines);  
- de bioscoopgebouwen (La Rétine de Plateau)...  
 
Door het Gewest werd er eveneens een inventaris van het industrieel erfgoed opgemaakt. 
 
De cartografie voor het Voorstel van inventaris van het bouwkundig erfgoed 1, opgemaakt door het 
Gewest, heeft de beperkingen aangetoond van een selectie die enkel steunt op de kwaliteit van de gevels. 
Zonder grondige kennis van het interieur van de gebouwen, blijkt het onontbeerlijk om de oude 
bebouwing in het algemeen (door globalisatie van de informatie op het niveau van een enkel blok of van 
een deel van een blok) te beschouwen als de drager van de historische en de erfgoedkundige waarde. Op 
de kaart van het Bezienswaardig bouwkundig erfgoed werd dus het volledige oude weefsel opgenomen, 
met uitzondering van de recente gebouwen van mindere kwaliteit en waarvoor omvangrijke graafwerken 
werden uitgevoerd, hetgeen dus in feite overeenkomt met het samenvoegen van de twee belangrijkste 
informatiebronnen, de kaart van de archeologische ondergrond en de "Mardaga" inventaris. Op de kaart 
werd het hedendaagse kwaliteitsvolle patrimonium bovendien wel opgenomen.  
De kaart onderscheidt het erfgoed echter niet naar categorie of tijdperk; daarvoor wordt verwezen naar 
een document dat in de "Mardaga" inventaris opgenomen werd.. 
 
De kaart laat ook toe het belang te evalueren van het onroerend erfgoed ten aanzien van de totale 
bebouwing. Ze biedt inzicht in de kwaliteit van de stedelijke omgeving ( niet in de staat van onderhoud) 
en ze geeft de middelen voor een bepaalde beoordeling van de aantrekkingskracht van de wijken en zelfs 
van hun bewoonbaarheid. 
A contrario, maakt ze het ook mogelijk om de omvang van de schade in te schatten die werd veroorzaakt 
door de vastgoedspeculatie of door de matige kwaliteit van sommige architecturen. Sommige wijken 
lijken wel opgeofferd, zoals de Broekwijk bijvoorbeeld.  
Op basis van dit voorstel van inventaris kan men stellen dat alle opmerkelijke goederen samen grosso 
modo de twee derden van de oppervlakte van de blokken in de Vijfhoek innemen. 
 

1. 3. 2. 3. TERREINEN EN GEBOUWEN 

1. 3. 2. 3. 1. ONGEBRUIKTE GEBOUWEN EN ONBEBOUWDE TERREINEN - VERLATEN ONROERENDE    

GOEDEREN 

Cfr Volume 1A. Algemeenheden. 
Kaart 1.3.2.3.1. (Atlas 1, deel 1) Ongebruikte gebouwen en onbebouwde terreinen 
Kaart 1.3.2.3.1. (Atlas 1, deel 1) Onbebouwde terreinen. Tijdperk van de sloping 
 
Deze aangelegenheid is van kapitaal belang voor de ontwikkeling van het centrum. 
In het GemOP worden de volgende begripsomschrijvingen weerhouden: 
�� Verlaten terrein. Onze definitie houdt rekening met de strategiën en oplossingen die aan deze 

problematiek moeten gegeven worden. Hoe kunnen deze terreinen en gebouwen opnieuw een 
positieve functie in de stad vervullen? Hoe kunnen ze opnieuw meerwaarde voor de stad scheppen, 
daar waar ze vandaag een blok aan het been zijn? 

                                                 
1 Voorstel van Inventaris van het bouwkundig erfgoed, uitgewerkt door het Gewest (in 1994). 
Deze inventaris van het opmerkenswaardig onroerend erfgoed bestrijkt verschillende thema's met inbegrip van kwaliteitsvolle hedendaagse 
bouwwerken, en is daarmee de meest volledige. 
Grosso modo komt de lijst van bouwwerken in deze inventaris overeen met die van Bouwen door de eeuwen heen - Brussel, 1 (vol. A, B, C), 
uitgegeven bij P. Mardaga, (1989-1994). Sommige spijtige vergetelheden zijn te wijten aan de transcriptietechniek; indien deze inventaris 
wetgevende kracht zou krijgen moet hij opnieuw geëvalueerd worden. Ook voor de inventaris van P. Mardaga werd er te weinig onderzoek 
uitgevoerd naar de interieurs van de gebouwen, hoewel het goed mogelijk is dat onbeduidende gevels zeer opmerkelijke interieurs verbergen. 
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Verlaten terreinen zijn terreinen die niet bebouwd zijn en die niet voor een definitief doel 
gebruikt worden (in het centrum is een parkeerruimte in open lucht geen “definitief gebruik”).  
Bijzonder zijn de gevallen waarbij terreinen ingericht worden als vrijetijdsruimte en tijdelijk ter 
beschikking van de bevolking gesteld worden. Dit gebruik mag niet doen vergeten dat de voorkeur 
dient uit te gaan naar een definitief gebruik, over het algemeen door het oprichten van een gebouw. 
De meeste verlaten terreinen zijn in feite bouwgronden. Andere terreinen, meestal van kleinere 
afmeting, kunnen opgenomen worden in de openbare ruimte. 
De weerhouden definitie is specifiek voor de Vijfhoek die bestemd is om volledig bebouwd te 
worden. De andere delen van het grondgebied beschikken over onbebouwde terreinen die van een 
andere aard zijn. 

�� Verlaten gebouw: een ongebruikt en niet uitgebaat gebouw. 
Het belastingsreglement heeft betrekking op volledig of gedeeltelijk ongebruikte gebouwen 
(bijvoorbeeld, de leegstaande verdiepingen boven de handelszaken). 

 
Leegstand is een dubbele vorm van verspilling: 
�� rechtstreeks: het goed wordt niet gebruikt, daar waar het zou kunnen voldoen aan een bestaande vraag 

en kunnen zorgen voor leven in de stad; 
�� onrechtstreeks: door de negatieve invloed op de collectieve stedelijke ruimte en op het imago van de 

stad.  
Deze rechtstreekse en onrechtstreekse vormen van verspilling veroorzaken bovendien lagere financiële 
en fiscale inkomsten voor de Stad. Het niet-betalen van belastingen doet de inkomsten dalen en verzwakt 
dus de financiële mogelijkheden van de Stad, daar waar deze toestanden uitgaven voor de gemeenschap 
veroorzaken. 
 
Op de kaart werden enkel de volledig ongebruikte gebouwen opgenomen, gelet op de moeilijkheden om 
preciese informatie te verwerven op basis van alleen maar een visueel onderzoek. 
Op de kaart Ongebruikte gebouwen en onbebouwde terreinen werden vijf categoriën van goederen 
opgenomen: 
�� de volledig ongebruikte gebouwen (met een oppervlakte van 12,4 hectaren); 
�� de ongebruikte terreinen (met een oppervlakte van 8,8 hectaren); 
�� de parkings en stapelplaatsen in open lucht ( 3,6 hectaren); 
�� de verlaten werven (een wisselend gegeven). 
Samen nemen ze 24,8 hectaren in, of 8,5% van de oppervlakte van de Vijfhoek, de wegenis niet 
meegerekend. Het gaat om een vijftigtal gebouwengroepen en om ongeveer 70 terreinen van grote 
afmeting. 
 
De kaart Onbebouwde terreinen – Tijdperk van afbraak verduidelijkt dat een groot deel van deze 
terreinen reeds in 1976 in dezelfde staat verkeerden. Dat toont aan hoe moeilijk het is om dit probleem op 
te lossen. Meerdere grotere terreinen werden tijdens de laatste zes jaren in deze toestand gebracht en 
liggen in recente BBP’s (gevallen van frauduleuse falingen van vennootschappen waarin de Stad 
vertrouwen had gesteld). 
 
Deze terreinen zijn ongelijk verdeeld over het grondgebied : de benedenstad wordt meer “getroffen” dan 
de bovenstad. Dit hoeft ons niet te verbazen. De zone voor administratie en uitrusting in de bovenstad 
heeft een veel grotere vastgoedwaarde dan de Marollen of het westen, met hun woon- en atelier 
bestemmingen. Voor de laatste jaren stelt men echter een daling van het aantal leegstaande woningen 
vast. De twee wijkcontracten die sinds 1994 lopen beginnen nu resultaten op te leveren (Anneessens-
Fontainas en Antwerpen-Alhambra). 
 
De nieuwe dynamiek is reëel: de Stad heeft renovatieprojecten in voorbereiding; het blok  "Wijnpaleis" 
werd zopas door het OCMW aangekocht; meerdere gebouwen en terreinen ten noorden van de 
Jacqmainlaan werden verkocht, hetgeen toeliet de vastgoeduitgaven te beperken, deze terreinen wachten 
nu op projecten; voor meerdere gebouwen en terreinen worden er tussen de Stad en de eigenaars 
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gesprekken gevoerd om een oplossing uit te werken. Dit is een van de prioritaire opdrachten die door het 
College van Burgemeester en Schepenen aan de Afvaardiging voor de Ontwikkeling van de Vijfhoek 
werd toevertrouwd in het raam van de herwaarderings- en heroplevingsacties in het centrum. 
 

1. 3. 2. 3. 2. KANTOREN  

Kaart 1.3.2.3.2. (Atlas 1, deel 1) Kantoorgebouwen  
 
De evolutie en de verschillende tendensen van de vastgoedmarkt op het vlak van de oppervlakten voor 
kantoren hangt van meerdere factoren af: eerst en vooral van de vorm en het type van de kantoren en pas 
daarna van hun ligging. 
Men kan vaststellen dat er meerdere vormen van kantoren bestaan: 
�� de “klassieke” kantoorgebouwen; 
�� de “kleinere” kantoren, gevestigd in het woningenpark of in voormalige industriële gebouwen; 
�� de kantoren die deel uitmaken van bedrijven, stapelplaatsen of uitrustingen. 
Indien er enige "overlapping" bestaat tussen deze drie types van kantoren, toch blijven hun kenmerken en 
hun effecten over het algemeen heel verschillend. Ter informatie en als vergelijking: er wordt 
aangenomen dat er in het Brussels Gewest 9 miljoen m² klassieke kantoren zijn, ± 1 miljoen m² kantoren 
in het woningenpark en ± 0,5 miljoen m² toegevoegde kantoren. 
De hierna vermelde effecten van kantoorsoorten zijn wel heel verschillend.  
 
Klassieke kantoorgebouwen 
Het kantoorgebouwenpark in de Vijfhoek bezet vandaag  ± 2,31 miljoen m² (of  � 25 %  van het Gewest). 
In 1985 bedroeg de beschikbare kantooroppervlakte in de Vijfhoek  ±1,73 miljoen m², dit is een toename 
met bijna 600.000 m² in elf jaar ( +35% , of  3,15% per jaar). Veel kantoorgebouwen zijn verouderd 
(jaren 60). Ze zijn niet langer aangepast aan de huidige technische normen en werkvormen. Hun esthetica 
beantwoordt meestal niet meer aan het imago dat de bedrijven willen uitstralen.  Het gaat om grote 
monofunctionele blokken, met een esthetica en een inplanting die weinig passen in een historisch 
centrum: torens, curtain walls, hergoepering van percelen... Ze veroorzaken breuken in het stedelijk 
weefsel. Dit zorgt vooral voor problemen omdat deze gebouwen geconcentreerd aanwezig zijn in een 
deel van de Vijfhoek. Na renovatie, bieden deze gebouwen nochtans nog vele mogelijkheden, hetzij 
opnieuw als kantoorgebouw, hetzij , in bepaalde gevallen als woongebouw, na reconversie, zoals dit ook 
in andere steden doorgevoerd wordt (in Parijs bijvoorbeeld). De renovaties tijdens de recentste jaren 
bestonden ofwel uit de volledige wederopbouw achter de behouden gebleven gevel (Royale Belge, JOSI, 
Continental), ofwel uit de restauratie en modernisatie van het gebouw ( SABENA, AV op de hoek van de 
Koningsstraat en de Voorlopig Bewindstraat), ofwel uit het volledig slopen van het bestaande en het 
bouwen van een volledig nieuw en kwalitatief hoogstaand gebouw ( de "blauwe" AG-toren in de 
Nieuwbrugstraat). Deze drie vormen van ingrepen dragen bij tot de verbetering van het imago geboden 
door het centrum, maar ze hebben niet allemaal de mogelijkheid om het gebouw als geheel tot zijn 
waarde te doen komen. De renovatie van het Sabenagebouw is een uitstekend voorbeeld van hoe een 
gebouw op kwalitatief hoogstaande wijze in zijn geheel hergebruikt werd. In de meeste gevallen worden 
de binnenruimten van de gebouwen echter gesloopt om grote parkeerruimten in te richten, zelfs als deze 
gebouwen in een wijk liggen die heel goed door het gemeenschappelijk vervoer bediend wordt. 
 
Andere types van kantoren  
Het gaat om de kleine kantooreenheden gelegen in het woningenpark of in voormalige industriële 
gebouwen en om de kantoren die rechtstreeks bij andere activiteiten horen (semi-industriële en opslag 
van goederen). Het zijn vaak de vrije beroepen die gebruik maken van de kantoren die in woongebouwen 
gelegen zijn, meestal in een kwaliteitsvol en te bewaren onroerend erfgoed. Dit oefent een neerwaartse 
druk uit op het aantal beschikbare woningen. Men stelt ook een toename vast van kleine kantoren in 
voormalige industriële of semi-industriële gebouwen. Het gaat om kleinere ondernemingen uit de 
creatieve en communicatiesectoren die dikwijls behoefte hebben aan sterk gepersonaliseerde ruimten. 
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Lokalisatie 
De sterke ontwikkeling van de tertiaire activiteiten wijst op de toenemende rol van de diensten in de 
Brusselse economie en op de ontwikkeling van de hoofdstedelijke functies. Ruimtelijk vertaalt deze 
evolutie zich vandaag door een concentratie van kantoren in bepaalde wijken van het Gewest en van het 
stadscentrum, met in de omgeving ervan verkeersopstoppingen en stijgende huisvestingsprijzen als 
gevolg; dergelijke concentraties moedigen de speculatie aan en verjagen bijgevolg de inwoners. Het 
GemOP moet dan ook, zoveel als maar enigzins mogelijk, het aanbod aan woningen in deze overwegend 
administratieve  wijken bevorderen;  

 

1. 3. 2. 3. 3. HOTELS 

Kaart 1.3.2.3.3. (Atlas 1, deel 1) Hotels 
 
Voor de Vijfhoek is ook de hotelproblematiek belangrijk, al gaat het om een heel andere orde van grote 
dan bij de kantoren. Een zestigtal hotelvestigingen bevinden zich in de Vijfhoek. Samen bieden ze 5.500 
kamers aan. De ontwikkeling van de hotelsector versnelde tijdens de 10 laatste jaren en veroorzaakte 
speculaties, slopingen, stadskankers en, nietemin, ook enige nieuwbouw. In de meeste gevallen zijn het 
niet de hotelketens die een project lanceren, maar wel promotoren die, na het verkrijgen van de 
vergunningen en na het verwezenlijken van de verwervingen (soms tegen ongelooflijk hoge prijzen voor 
de laatst verworven percelen), een klant zoeken die belangstelling heeft voor de ligging en voor het 
vergunde project.. Deze handelswijze veroorzaakt opeenvolgende aanvragen om afwijking, omdat de 
uiteindelijke gebruiker niet aan de basis van het project lag. Ondanks een bepaalde overvloed aan hotels 
en ondanks de middelmatige bezettingsgraad, blijven sommige hotelketens Brussel verkiezen als 
vestigingsplaats omdat ze geloven in de verdere groei van de internationale rol van het Gewest. 
Gedurende de eerste jaren met verlies werken is voor hen geen groot probleem; maar de daardoor 
veroorzaakte daling van de bezettingsgraad bij andere, langer bestaande hotels kan deze laatste wel in 
moeilijkheden brengen. Tijdens de laatste jaren werden er hotelprojecten uitgewerkt voor een 
oppervlakte van bijna 50.000 m². 
 
Het deel van de sector dat zich tot het zakentoerisme richt is te sterk ontwikkeld (de 4 sterren hotels), dit 
is veel minder het geval voor het deel dat zich tot het “gewone” toerisme richt ((de 2 en 3 sterren). De 
bezetting van de hotelinfrastructuren is dus heel ongelijk, naargelang de dagen van de week en de periode 
van het jaar.  Ondanks de reeds grote concentratie van hotels in het centrum, zoeken de 
projectontwikkelaars nog steeds naar sites die bij voorkeur in de onmiddelijke omgeving van de 
animatieplaatsen gelegen zijn. De hotels en hotelprojecten liggen in een beperkte kring rond het 
toeristische centrum van de Grote markt. Er ontwikkeld zich nietemin ook opnieuw een hoteldynamiek 
langs de Adolphe Maxlaan naar het Rogierplein toe. 
 
Hotelinfrastructuren dragen bij tot de animatie van de wijk. Maar een te grote concentratie van hotels 
schept problemen. Hotels van te grote oppervlakte worden in zichzelf gekeerde eilanden midden in de 
wijken.  Onder de recent ingediende projecten zijn er aanvragen voor grote hotels (met minstens 150 
kamers) met ruimten voor aanvullende functies, zoals conferentiezalen, winkels, restaurants..., maar ook 
aanvragen voor "charmehotels" van kleinere afmeting. Gebrek aan een globaal beleid voor deze 
aangelegenheid dreigt het stedelijk evenwicht te verstoren. Anderzijds stelt men ook de ontwikkeling vast 
van de para-hotelsector (flathotels, apparthotels,...), en van de gespecialiseerde (zeer rentabele) 
verblijfsvormen: studentenkoten, bejaardenhuizen en seniories. Ook de sector “verhuur van gemeubelde 
kamers” staat aan de vooravond van een grote mutatie. 
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1. 3. 3. DE BINNENTERREINEN VAN DE HUIZENBLOKKEN 

Het binnenterrein van een huizenblok kan omschreven worden als de (bebouwde of onbebouwde) ruimte 
die in het centrale deel ligt van de gebouwen die het bouwfront vormen. Deze binnenruimten bestaan uit 
koeren, tuinen of gebouwen (bijgebouwen, werkhuizen, delen van industriële gebouwen, voormalige 
boerderijen).  
 
Het binnenterrein is opgedeeld in percelen of vormt een enkele ruimte. Het gebruik van het binnenterrein 
kan van openbare, collectieve of  private aard zijn.  
 
De kwa liteit van de binnenruimte van het huizenblok is een positief element voor de woningen die erop 
uitgeven, en hierdoor een belangrijk middel voor de terugkeer van inwoners naar het centrum. De nieuwe 
woningen in de Lakensestraat (huizenblok van de AG) zijn hiervan een goed voorbeeld. 
Daarentegen kan een binnenruimte van een huizenblok met een concentratie aan verluchtingsinstallaties 
of afzuiginstallaties van restaurants, die naast hun onesthetische aspect zorgen voor reukhinder en 
geluidsoverlast, een reden zijn voor het vertrek van een inwoner. Hierom is het primordiaal de nodige 
aandacht te besteden aan hun plaatsing en hun kwaliteit. 
 
Het binnenterrein is van goede kwaliteit indien het vrij is en voorzien van de nodige aanplantingen 
(bomen, daktuinen...). Daarom wordt voor de nieuwbouw- en de renovatieprojecten gevraagd om ¼ van 
het perceel in volle grond te houden, om het terrein van de nodige aanplantingen te kunnen voorzien. 
Men dient er zich evenwel rekenschap van te geven dat in een dicht stedelijk weefsel zoals dat van de 
Vijfhoek, de binnenterreinen niet ten koste van alles vrijgemaakt hoeven te worden. De bouwwerken die 
zich er bevinden kunnen een erfgoedkundige waarde betekenen, in welk geval beter een herbestemming 
wordt gezocht. De opwaardering van dit erfgoed kan eveneens zorgen voor een aangenaam binnenterrein. 
De socio-economische waarde van bijgebouwen mag niet uit het oog verloren worden.
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1. 3. 4. MILIEU EN LEEFOMGEVING 

Cfr. Volume 1A. Algemeenheden 
 
De stedelijke ruimte en a fortiori het stadscentrum zijn ruimten die constant evolueren. De morfologie 
heeft nog heel weinig banden met de natuurlijke ruimte. Ze is het resultaat van erfenissen uit het 
verleden, van belangenconflicten rond het gebruik van de ruimte, van individuele keuzen en van 
economische, sociale en politieke processen. De analyse van het stedelijk milieu toont aan dat technische 
maatregelen ter bestrijding van milieuhinder steeds gepaard moeten gaan met sociale, economische, 
politieke en culturele maatregelen. Meerdere aspecten kunnen behandeld worden: de natuur (de groene 
ruimten), het water, de lucht, het afval, de energie en het geluid. In de Vijfhoek stellen drie van deze 
factoren bijzonder scherpe problemen: het tekort aan groene ruimten, de geluidshinder en het afval. 
Daarom worden deze drie aspecten hierna grondig bestudeerd. De luchtvervuiling is eveneens een 
belangrijke factor in de ontwaarding van het milieu in het centrum. Daar de luchtvervuiling echter 
hoofdzakelijk wordt veroorzaakt door het autoverkeer, kan men in overweging nemen dat de maatregelen 
die zullen moeten zorgen voor de beperking van geluidshinder veroorzaakt door het wegverkeer ook een 
gunstige invloed zullen hebben voor het inperken van de luchtvervuiling. De opties vervat in het 
verkeersplan zijn in deze aangelegenheid van doorslaggevend belang.  

1. 3. 4. 1. GROENE RUIMTEN 

Kaart 1.3.4.1. (Atlas 1, deel 1) Groene ruimten 
 
De rol van groene ruimten in een stad is in meer dan een opzicht belangrijk: als natuurlijk patrimonium, 
als stedelijk landschap en als drager van activiteiten. De twee laatste functies worden behandeld in de 
hoofdstukken “Stedelijk landschap” en “Uitrustingen”. In dit hoofdstuk wordt de functie “Natuurlijk 
patrimonium” behandeld.  
De belangrijkste groene ruimten liggen vooral in het oosten van de Vijfhoek. Dit geldt zowel voor de 
ruimten die voor het publiek toegankelijk zijn, als voor de privé ruimten. Voor wat de rij-aanplantingen 
betreft is dit anders. In de oude havenwijk zijn er enkele opmerkelijke rij-aanplantingen: de bomen 
werden, en dat is niet te verwaarlozen, meestal in volle grond aangeplant. Twee plaatsen verdienen 
bijzondere vermelding: de Nieuwe en de Oude Graanmarkt. In het oosten daarentegen zijn mooie rij-
aanplantingen zeldzamer. De Kleine Ring wordt op vele plaatsen geaccentueerd door bomen, hetgeen de 
perceptie ervan gevoelig vergroot. De bomen van de Slachthuislaan en van de Zuidlaan hebben echter 
veel te lijden van het parkeren van voertuigen en van de jaarlijkse komst van de Zuidkermis gedurende de 
zomermaanden.  
Dit onevenwicht kan verklaard worden door historische redenen. De meeste groene ruimten in het oosten 
werden oospronkelijk aangelegd in de zestiende eeuw, toen ze nog integraal deel uitmaakten van de 
domeinen van de heren. De meest recente parken zijn het resultaat van de grotere symboolwaarde van het 
oostelijk deel van de Vijfhoek, want ze horen bij de Kunstberg en bij het Rijksadministratief Centrum. 
Het westen daarentegen bestaat uit wijken die veel volkser en veel industriëler zijn. Sommige kloosters 
waren in dit deel van de stad gevestigd en beschikten over grote tuinen, die spijtig genoeg niet bewaard 
bleven. Ze werden in de negentiende eeuw opgeofferd aan de industriële ontwikkeling: ze boden 
interessante mogelijkheden voor het bouwen van opslagplaatsen en bedrijven dicht bij de haven en de 
waterweg.  In het westen van de Vijhoek heeft dit alles een evident tekort aan groene ruimten tot gevolg 
gehad. Dit tekort wordt nog beklemtoond door de heel dichte bewoning in deze wijken en door het feit 
dat de binnenruimten van de blokken heel dikwijls reeds ingenomen zijn en zelden grote tuinen bevatten. 
In de onmiddellijke omgeving van het Anneessensplein stelt dit probleem zich het scherpst, daar de 
stedenbouwkundige structuur van deze wijk op zichzelf al weinig mogelijkheid laat voor het scheppen 
van groene ruimten of voor omvangrijke beplanting langs de wegenis. Een onbebouwd terrein, zoals het 
blok "Philips" aan het Fontainasplein, biedt dus een enige gelegenheid om een stadspark van tamelijk 
grote afmeting aan te leggen in deze wijk. De wijken rond de Papenvest en de oude haven zijn beter 
bedeeld voor wat de aanwezigheid betreft van potentieel ingroenbare ruimten. Men moet deze kans dan 
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ook grijpen door het bestaande op te waarderen en uit te breiden. In de Marollen is de toestand specifiek: 
er zijn weinig openbare groene ruimten in deze wijk, maar de binnenruimten van de blokken beschikken 
over de hoogste ingroeningsgraad van de hele Vijfhoek.  

1. 3. 4. 2. GELUID 

Kaart 1.3.4.2. (Atlas 1, deel 1) Berekend geluid van het wegverkeer 
Kaart 1.3.4.2. (Atlas 1, deel 1) Bronnen van nachtelijk geluid 
Cfr. Volume 1A. Algemeenheden 

1. 3. 4. 3. WATER  

De waterproblematiek omvat alle aspecten van de waterbedeling, maar ook al de aspecten van  het 
afvoeren van afval- en regenwater. Voor beiden zijn de gegevens te globaal (Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest en Stad Brussel) om nuttige conclusies te kunnen trekken voor de Vijfhoek. 
De veralgemening van de bedeling van drinkbaar water heeft enorm bijgedragen tot het verbeteren van de 
volksgezondheid, maar tegelijk tot het gevoelig opdrijven van het waterverbruik. De kwaliteit van het 
water dat door de Brusselse Intercommunale Watermaatschappij wordt verdeeld wordt permanent 
gecontroleerd. Er kunnen zich twee problemen voordoen. Enerzijds kan een te grote hardheid van het 
water (het gehalte aan calcium en aan magnesium), dat wel onschadelijk is voor de gezondheid,  de 
weerstand van electrische huishoudtoestellen beschadigen en, anderzijds, zouden de verouderde loden 
leidingen saturnisme kunnen veroorzaken.  Het rioleringsnet van de Stad en van het Gewest heeft eigen 
nadrukkelijke kenmerken. Het is een enig net, d.w.z. waarin zowel het (huishoudelijke en industriële) 
afvalwater als het natuurlijke (regen en onweer) water verzameld wordt. Deze technische keuze heeft 
gevolgen voor de afmetingen van de kanalisaties, werken en gebouwen die nu al gedurende meer dan 100 
jaar worden aangelegd of opgericht. Voorbeelden daarvan zijn de grote hoofdafvoerriool  van de Stad en 
de oude verlaten op de Zenne. Een groot voordeel van deze keuze is het feit dat men in het stadscentrum 
overstromingsrampen heeft kunnen vermijden.  

1. 3. 4. 4. ENERGIE 

De meeste energiegegevens over het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn te vinden in de "Energie Atlas 
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest". Het zijn zeer algemene gegevens. Het Gewest vertoont een 
stedelijk energieprofiel, met sterke aanwezigheid van de tertiaire sector, een dichte bewoning en een 
zwak industrieel verbruik. De gemeentelijke bevoegdheden inzake energie zijn beperkt: deelname in 
Electrabel en beheer van het eigen verbruik (openbare verlichting, gebouwen, voertuigen). "Rationeel 
Energie Gebruik" is een mogelijkheid die bestudeerd en toegepast dient te worden. 

1. 3. 4. 5. AFVAL 

Cfr. Volume 1A. Algemeenheden  

EEN SPECIFIEK PROBLEEM IN HET CENTRUM: DE SLUIKSTORTINGEN 

Sluikstortingen zijn grotendeels verantwoordelijk voor de aantasting van het uitzicht van de openbare 
ruimte en voor het veroorzaken van problemen i.v.m. hygiëne. Hier dient men dus op ernstige wijze 
rekening mee te houden. De verlaten terreinen in het bijzonder trekken sluikstortingen aan, voor het 
overige zijn de meest “gevoelige” wijken: 
- de omgeving van het Klein Kasteeltje; 
- de wijk Barthélémylaan/Vandenbrandenstraat; 
- de omgeving van de sociale woningen aan de Papenvest; 
- de omgeving van de Koopliedenstraat en van de Diksmuidelaan; 
- het Anneessensplein; 
- rond het Vossenplein; 
- de omgeving van het station Kapellekerk. 
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1. 4. DE VERPLAATSINGEN IN DE STAD 
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Cfr. Volume 1A. Algemeenheden 
 
Zoals voor de Noord-Oost wijk en voor het Ter Kamerenbos wordt ook voor de Vijfhoek een specifieke 
studie inzake verplaatsingen uitgevoerd (verkeersplan). 
 
De elementen die hierna volgen komen uit onderzoek dat verricht werd zowel in het raam van het 
gemeentelijk ontwikkelingsplan als in het raam van het verkeersplan. Ze zijn bondiger dan deze die in dat 
laatste plan zijn opgenomen. 
 
Ze moeten echter kaderen in dezelfde filosofie en dezelfde doelstellingen nastreven, namelijk het 
opnemen van de uitdaging die er uit bestaat de leefkwaliteit in het stadscentrum te verbeteren, maar met 
behoud of zelf toename van de toegankelijkheid tot de diverse, en voor elk stadscentrum 
levensnoodzakelijke, economische functies en in hoofdzaak tot de handelsfuncties.  
De mobiliteitsproblemen vragen bijzondere aandacht, gelet op de complexiteit en op het belang ervan. Ze 
neemt trouwens in de bekommernissen van de omwonenden een doorslaggevende plaats in; de meeste 
bemerkingen tijdens de raadplegingen in de wijken hadden betrekking op dit onderwerp. 
 

1. 4. 1. ALGEMENE TOEGANKELIJKHEID VAN DE VIJFHOEK 

Kaart 1.4.1. (Atlas 1, deel 1) Structuur van de hoofdwegen in het Gewest 
 
Zowel voor wat de verplaatsingen met de wagen betreft als voor deze met het gemeenschappelijk 
vervoer, kan de Vijfhoek beschouwd worden als de plaats die het best verbonden is met de andere 
stadswijken, maar ook met de andere steden in het land. 

GEMEENSCHAPPELIJK VERVOER 

Het radiaal en concentrisch systeem dat in Brussel, zoals in de meeste hoofdsteden, werd weerhouden, is 
voordelig voor de Vijfhoek. 
- Het spoorwegnet loopt over twee assen door Brussel: de lijn Namen-Luxemburg, met 

overstapmogelijkheid naar het centrum in het metrostation Schuman; al de andere spoorweglijnen die 
de Noord-Zuid Verbinding gebruiken en in de drie hoofdstations (Zuid-Centraal-Noord) en in twee 
secundaire stations (Kapellekerk en Congres) stoppen.  
Drie hoofdstations, aangevuld door een station in de Leopoldwijk, zorgen voor grote stromen 
voetgangers: tientallen duizenden personen komen er elke morgen en elke avond voorbij. Het 
onverklaarbaar ontbreken van tariefeenheid (een enkel vervoerbewijs voor al de vervoersoorten die 
voor een traject moeten gebruikt worden) zet een groot aantal personen aan om hun eindbestemming 
te voet te vervoegen. Indien er verandering in deze toestand kon gebracht worden - door een 
tariefeenheid - zou dit een toename van het aantal passagiers op de lijnen van de MIVB meebrengen. 
De MIVB zou dan haar vervoeraanbod tijdens de spitsuren moeten opdrijven, vooral op het drukste 
stuk van haar metronet (De Brouckère - Schuman) en bijgevolg op de volledige metrolijnen 1A en 1B; 

- Het voormalige “buurtspoorwegnet” dat nu beheerd wordt door de openbare vervoermaatschappijen 
TEC en De Lijn verbindt de ruime periferie met het centrum, tot aan de terminussen Rouppeplein, 
Hallenstraat en Communicatie Centrum Noord. Enkele lijnen hebben een ander eindpunt 
(Flageyplein, Leopoldwijk...). Op spitsuren is dit bussennet het slachtoffer van de vele 
verkeersopstoppingen; 

- Het stedelijk net beheerd door de MIVB omvat twee metrolijnen met een gemeenschappelijk traject in 
het centrum, een metrolijn onder een grote helft van de kleine ring en drie assen voor het tramverkeer: 
de pre-metro onder de centrale lanen (met 5 lijnen), de as Regentschapstraat-Koningsstraat (met 3 
lijnen) en het westelijke deel van de ring (met 1 lijn). Daarbij komen nog 25 buslijnen. Op de 
spitsuren is ook dit net het slachtoffer van verkeersopstoppingen. 

 



De bestaande feitelijke toestand: de verplaatsingen in de stad 

Afvaardiging voor de ontwikkeling van de Vijfhoek - ERU  bladzijde 83   
GemOP - Ontwerpplan. De bestaande toestand besloten uit het basisdosier - februari 1998 
Stad Brussel - Vijfhoek 

De uitstekende bereikbaarheid van het centrum met het openbaar vervoer werd in 1991 geraamd in het 
kader van het IRIS-plan (het gewestelijk plan voor de verplaatsingen); voor 58% van de verplaatsingen 
naar de Vijfhoek tijdens de morgenspits werd het gemeenschappelijk vervoer gebruikt, tegen 39% voor 
de verplaatsingen met de eerste kroon als bestemming (binnen de lanen van de grote ring) en 28% met de 
tweede kroon als bestemming; 
 
Ook werd, voor deze drie bestemmingszones, het verschil in duur berekend tussen verplaatsingen met het 
openbaar vervoer en deze met privévervoer: er was maar een verschil van 4 minuten voor de 
verplaatsingen met een bestemming in de Vijfhoek, 22 minuten verschil voor een bestemming in de 
eerste kroon en 40 minuten voor de tweede kroon; Deze vaststellingen geven een gedeeltelijke verklaring 
voor de gebruiksgraad van het openbaar vervoer in de spitsuren. De beperking van het aantal doortochten 
van het openbaar vervoer tijdens de daguren en vooral in de avonduren geven een werkelijk voordeel aan 
de autobestuurder die over parkeerplaats kan beschikken. De gebruiksgraad van de auto’s ligt dan ook 
duidelijk hoger tijdens deze uren. 
 
De wegeninfrastructuur kan in de volgende categorieën opgedeeld worden:  
- de grote verbindingswegen met andere steden; 
- de ringlanen, aangelegd ter vervanging van de omwalling; 
- de grote lanen uit de tijd van Leopold II, gepland door Victor Besme; 
- de expreswegen die sommige van deze lanen omvormden door middel van kruispunten met 

verschillende niveaus of lange tunnels (werken ter voorbereiding van Expo '58). 

FIETSERS 

Vandaag is de sfeer voor het fietsverkeer nog ongunstig; de mentaliteit van de meerderheid van de 
bevolking moet eerst nog evolueren. Het zou dus verkeerd zijn om over “fietsersstromen” te spreken.  We 
kunnen nietemin vaststellen dat deze wijze van vervoer meer en meer gebruikt wordt. Er werden enkele 
fietstrajecten uitgewerkt. Sommige zijn beter geschikt dan andere voor deze wijze van vervoer: weinig 
reliëf in het noorden en in het westen, kunstwerken die vermijden dat er in de Maalbeekvallei moet 
afgedaald worden, Kroonlaan en Wetstraat. Nietemin blijven goed uitgewerkte en goed onderhouden 
aanpassingen voor tweewielers nog relatief zeldzaam. 

DIAGNOSE 

Voor verplaatsingen die vertrekken vanuit andere delen van het Gewest of vanuit andere plaatsen in het 
koninkrijk, kenmerkt de uitstekende bereikbaarheid van het centrum met het openbaar vervoer zich op 
een meer gedetailleerde wijze door:  
- de gunstigere situatie in het noorden en het oosten van de Vijfhoek en door bepaalde tekortkomingen 

in de bereikbaarheid van het westen; 
- de verhoogde bereikbaarheid tijdens de spitsuren; 
- plaatselijke aanzienlijke voetgangersstromen, die maar zelden over specifieke aanpassingen kunnen 

beschikken; 
- de aankomst van 48.900 personen tussen 7 en 9 uur (een gegeven uit 1991); 
- een relatief lage snelheid op bepaalde (delen van) trajecten van bus- en tramlijnen, onder meer te 

wijten aan verkeersopstoppingen en aan een te groot aantal defecten op het metronet. 
 
De belangrijke wegeninfrastructuur in de Vijfhoek wordt gekenmerkt door: 
- een heel druk verkeer, met verkeersopstoppingen op bepaalde uren (aankomst van 35.400 personen 

tussen 7 en 9 uur; een gegeven uit 1991). Bovendien is het gemotoriseerd vervoer vandaag de 
voornaamste bron van luchtvervuiling en van geluidshinder in de stad; 

- een grote druk vanwege het stationeren en parkeren: 29.500 voertuigen komen aan tussen 7 en 9 uur, 
gevolgd door talrijke andere; de totale parkeercapaciteit bedraagt 41.000 eenheden; 

- een aanzienlijke vertraging van het bovengronds openbaar vervoer. 
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1. 4. 2. HET AUTOVERKEER 

Kaart 1.4.2. (Atlas 1, deel 1) Autoverkeer 
 
Inzake het verkeer kunnen de drukke wegen van de Vijfhoek als volgt gerangschikt worden:  
�� de wegens die rechtreeks verbonden zijn met de expreswegen: de as Louiza, het systeem Wet-

Belliard, de as Sint-Lazarus-Pachéco; 
�� deze die door omvangrijke aanpassingen op bepaalde uren een heel druk verkeer verwerken en op de 

andere uren een snelrijdend verkeer dragen (hoofdzakelijk de centrale lanen); 
�� de traditionele itineraria: de verlengingen van de steenwegen (Hoogstraat en Blaesstraat) of in het 

verlengde van belangrijke verkeersstromen (Stormstraat-Wolvengracht en Schildknaap-Arenberg). 
 
Deze drie categorieën samen vormen het kernnet in het IRIS plan. De andere straten dragen een minder 
druk, een zeer zwak of zelfs geen verkeer (de voetgangersstraten), uitgezonderd als ze ter ontlasting van 
verzadigde assen gebruikt worden (bv.: Onze-Lieve-Vrouw van Vaakstraat, als ontlasting van de 
Dansaertstraat). 
Voor de meeste wegen die een druk verkeer moeten verwerken kan er een aanzienlijke daling van de 
residentiële en stedelijke kwaliteit worden vastgesteld. De luchtvervuiling die er geproduceerd wordt tast 
de volksgezondheid aan; dit geldt ook voor het hoge geluidsniveau, een oorzaak van zenuwziekten. 
 
De belangrijkste en aantrekkelijkste kernen en ook het grootste deel van de parkeermogelijkheden 
bevinden zich in het centrum en in het oosten. Om hun bestemming in deze kernen te bereiken 
doorkruisen de autobestuurders de Vijfhoek, in plaats van daarvoor de Kleine Ring te gebruiken.  
 
Tijdens de spitsuren zijn meerdere wegen in het centrum oververzadigd, tot ongenoegen van eenieder.  
Verkeersongevallen met lichamelijk letsel tot gevolg, doen zich meestal voor op de centrale lanen en op 
de Kleine Ring. De statistieken in dit verband laten niet steeds toe om het ongeval dat in een bepaalde 
straat/laan plaatsvond nauwkeuriger te lokaliseren. 
 

1. 4. 3. GEMEENSCHAPPELIJK VERVOER EN TAXIS 

Kaart 1.4.3. (Atlas 1, deel 1) Gemeenschappelijk vervoer 
 
Naast het gebruik van hun eigen wagen maken de bewoners van het centrum voor hun verplaatsingen ook 
gebruik van het gemeenschappelijk vervoer (bus, pre-metro, metro en tram van de MIVB), van taxis en 
van huurauto’s. 
 
Globaal gezien wordt de Vijfhoek goed bediend door het gemeenschappelijk vervoer. 
Voor twee zones geldt dat echter minder. De eerste zone wordt beperkt door de Dansaertstraat (waar de 
MIVB bus 63 en bussen van De Lijn rijden) en de Van Arteveldestraat (bediend door bus 47), met 
inbegrip van het “Institut des Arts et Métiers”. Men kan zich in dit verband vragen stellen over de 
verantwoording voor lijn 18 die langs het kanaal rijdt en niet gemakkelijk bereikbaar is, noch voor de 
inwoners van Molenbeek, noch voor inwoners van het westen van de Vijfhoek, en die bovendien geen 
goede verbinding met de metrolijn biedt.  
De tweede zone ligt tussen het Rouppeplein (terminus De Lijn) en de Blaesstraat (bediend door de 
bussen 20 en 48). Deze zone wordt doorkruist door de spoorweg, maar het station Kapellekerk wordt 
vandaag spijtig genoeg bijna niet meer gebruikt. Er stoppen nog vier treinen per dag voor de bediening 
van de scholen in de wijk (en dus niet tijdens het week-end of op feestdagen). 
De heropwaardering van dit station is wenselijk. 
Aan dit kleine aantal haltes van het gemeenschappelijk vervoer komt zich nog het ontbreken van taxi 
standplaatsen toevoegen; in het westen van de Vijfhoek is er geen enkele, terwijl er elders een twintigtal 
zijn. 
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Sommige interne verbindingen in de Vijfhoek worden echter slecht verzekerd, namelijk de verbinding 
Louizaplein-de Brouckère en Madouplein-Anneessens. 
 
De staat van de pre-metrostations onder de centrale lanen stelt ernstige problemen inzake 
aantrekkingskracht: veroudering, gebrek aan onderhoud, lengte van de te voet af te leggen trajecten, 
onregelmatig doorkomen van de tramstellen, slecht opgevatte informatie. Door het ondergronds brengen 
van de trams stelt er zich voor de handelszaken en de bioscopen die aan de lanen gevestigd zijn een 
animatie- en zichtbaarheidsprobleem. Dit verklaart voor een deel waarom de handel langs deze as maar 
een gemiddelde vitaliteisgraad toegemeten kreeg. 
 
De uitbating van het bovengrondse gemeenschappelijk vervoer kampt, zoals in vele andere Brusselse 
straten, met moeilijkheden inzake commerciële snelheid en regelmatigheid. Bijna al de lijnen ondergaan 
deze problemen en er werden reeds nauwkeurige studies uitgevoerd om er aan te verhelpen (programma 
VICOM). Het invoeren van de aanbevolen maatregelen bleef tot nu beperkt tot de vereenvoudiging van 
de trajecten afgelegd door de bussen die het centraal station bedienen en tot het voorbehouden van de 
Putterij voor het gemeenschappelijk vervoer, de taxis en de fietsers.  
 
De kaart van de troeven en de zwakheden geeft duidelijk aan waar er zich in 1995 ongevallen met MIVB 
bussen voorgedaan hebben. 
 
In de smalle en afdalende straten veroorzaken de bussen die nog op dieselbrandstof rijden grote 
problemen inzake luchtvervuiling en reuk (bv. In de Schildknaapstraat en in de Arenbergstraat). De 
aanwezigheid in bepaalde straten van het centrum van de terminussen van talrijke lijnen zorgt tegelijk 
voor voordelen en voor problemen: voordelen voor de busreizigers omdat het kunen wachten in de bus 
totdat hij vertrek sterk wordt op prijs gesteld omwille van het comfort en het veiligheidsgevoel dat dit 
biedt. Maar dit stelt ook problemen: het tast het imago van deze plaatsen aan (bv. in de Hallenstraat). 
 

1. 4. 4. VOETGANGERS 

Kaart 1.4.4. (Atlas 1, deel 1) Voetgangers en fietsers. 
 
De plaats van de voetganger in het centrum kan op twee wijzen geanalyseerd worden:  
Enerzijds kan men de analyse maken van de grote voetgangersstromen veroorzaakt door de stations en, 
anderzijds, van het algemeen comfort geboden door de voetgangerstrajecten. Het gaat daarbij niet alleen 
om het verzekeren van de veiligheid van de voetganger gedurende zijn verplaatsing, maar ook om het 
aangenaam maken van deze verplaatsingen, om het aanzetten tot wandelen, onder meer door het voorzien 
van installaties die ontspanning en ontdekking bevorderen (banken, terrassen,...). Het is van het 
allergrootste bealng om dit algemeen comfort overal te verzekeren. 

1. 4. 4. 1. GROTE VOETGANGERSSTROMEN  

Ze ontwikkelen zich naar de kantoorzones toe en vertrekken van de treinstations Noord, Centraal en 
Zuid, en ook van de belangrijkste metrostations Zuid, Louiza, Troon, Kunst-Wet, Park, Madou, Centraal 
Station, Kruidtuin, Rogier en de Brouckère. Men treft ze ook aan op de as Nieuwstraat-Beurs, op de 
Grote Markt en in de Stoofstraat. 
 
Op enkel uitzonderingen na, werden er geen specifieke aanpassingen uitgevoerd voor deze stromen. Ze 
dringen zich door hun massa op aan het gemotoriseerde verkeer op de plaatsen waar dit conflict niet door 
verkeerslichten geregeld werd. 
 

1. 4. 4. 2. HET ALGEMEEN VERLOOP VAN HET VOETGANGERSVERKEER  
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Het voetgangersverkeer vindt in goede omstandigheden plaats in de straten met beperkt of onbestaand 
gemotoriseerd verkeer; in deze straten eigenen de voetgangers zich de volledige wegenis toe en moeten 
de auto’s hun doorgang onderhandelen. Sommige assen daarentegen, zoals de centrale lanen, de 
Schildknaapstraat, de Bergstraat, de Violetstraat, bieden te weinig ruimte aan de voetgangers. In 
sommige gevallen wordt dit gebrek aan comfort nog vergroot door diverse hindernissen (wagen, palen, 
kraampjes, stalletjes, plantenbakken...) en door de moeilijke oversteekbaarheid van de straat, door het 
lawaai en door de luchtvervuiling, in het bijzonder in de smalle straten waarin de door diesel 
aangedreven bussen rijden.  
 
Dienen eveneens vermeld: de verkeerslichten die de regeling van een vlot verkeer van de auto’s als 
hoofdoel hebben, de afsluitingen die met hetzelde doel aan de kruispunten werden geplaatst, de slechte 
staat en het slechte onderhoud van bepaalde voetpaden en, tenslotte, het gebrek aan bescherming van de 
voetgangers ter hoogte van de zeer talrijke werven (werken aan gebouwen en opbreken van de voetpaden 
voor werken aan nutsleidingen). 
 
De Vijfhoek is pover uitgerust op het vlak van zitbanken en rustruimten; er bestaan nochtans 
mogelijkheden, bijvoorbeeld in de omgeving van het Centraal Station en aan de Magdalenakerk.  
 
Een inventaris van de “hindernissen" is nodig om voorstellen te kunnen uitwerken voor een grotere 
aanwezigheid van voetgangers in al de wijken van het centrum. 
 
Voor de verplaatsingen na het invallen van de duisternis, kan men stellen dat de verlichting bijna overal 
voldoening geeft (met uitzondering van de Barthélémylaan, langs het kanaal), maar dat ze zelden 
aangepast is aan een historisch centrum: alleen het Îlot Sacré en enkele aanpalende straten zijn uitgerust 
met een verlichting die aanzet tot het verrichten van avondwandelingen.  
 
Tot besluit dient men vast te stellen dat, met uitzondering van het Îlot Sacré, het voetgangerscomfort 
ruim onvoldoende is en niet beantwoordt aan hetgeen men van een historisch centrum verwacht. 
 

1. 4. 5. FIETSERS 

Kaart 1.4.4. (Atlas 1, deel 1) Voetgangers en fietsers. 
 
Zoals de voetgangers, moeten ook de fietsers overal in de stad kunnen komen, ook als dat op sommige 
plaatsen inhoudt dat men van zijn fiets moet afstappen en de fiets aan de hand moet leiden. Het voordeel 
bij het fietsen is dat men de korste weg kan kiezen en zodoende de te leveren fysiche inspanning kan 
beperken. Dit heeft meerdere gevolgen voor het centrum: 
- op sommige assen verloopt het verkeer te snel, waardoor er een onveiligheidsgevoel of een 

onneembare hindernis ontstaat (kleine ring, centrale lanen en lanen van de Verbinding);  
- op sommige assen is er eenrichtingsverkeer;  
- de bedekking van sommige straten is in heel slechte staat. 
 
De studie die door PRO-VÉLO voor de Stad uitgevoerd werd bevat een systematische analyse van de 
eenrichtingsstraten en voorstellen om "beperkt eenrichtingsverkeer" in te voeren op basis van een orde 
van prioriteiten. 
 

1. 4. 6. PERSONEN MET BEPERKTE MOBILITEIT OF MET EEN ZINTUIGLIJKE HANDICAP 

De woningen, de openbare ruimte en de openbare gebouwen zijn weinig aangepast aan de noden van de 
personen met beperkte mobiliteit of met een zintuiglijke handicap. 
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1. 4. 7. PARKEREN  

Kaart 1.4.7. (volume 2D) Parkeren op de openbare weg 
Kaart 1.4.7. (Atlas 1, deel 1) Openbare parkings  
 
Het parkeeraanbod in de Vijfhoek bestaat uit meerdere categoriën:  
- openbare parkings (tarievens, openingsuren...). Het aantal plaatsen is verdeeld over de verschillende 
sectoren in functie van de invloedzone van de parkings (cirkels met een straal van 300 meter); 
- privé parkings verbonden aan kantoren (aantal plaatsen). In deze categorie zijn de parkings opgenomen 
van de administratieve functie als ze meer dan 5 plaatsen bieden; 
- privé garages van woningen; 
- parkeren op de wegenis (aantal plaatsen en stelsel: parkeermeter, uurteller, gratis, alternerend); 
- wild parkeren, meestal veroorzaakt door een wegenisprofiel dat zowel het rijden als het parkeren toelaat 
(dikwijls ten nadele van de voetgangers) en/of door gebrek aan controle. 
 
  

Systeem 
 

Aantal 
plaatsen bij 
benadering 

 
Parkeren op de openbare 
weg 

parkeermeters 5.153 

 parkeerautomaat 350 
 niet-gereglementeerd 9.200 
subtotaal openbare weg  14.703 
 inbreuken (einde ochtendspits oktober 1990) 4.400 
Parkeren buiten de openbare 
weg 

privé parkings 10.648 

 privé parkings bij kantoren 15.782 
 garages bij woningen (NIS 1991) 672 
subtotaal  27.102 
TOTAAL (m.u.v. de inbreuken) 41.805 
 
aantal voertuigen per inwoner (NIS 1991)  10.000 
 
De parkeerproblemen zijn ernstig in de Vijfhoek: wild parkeren, quasi onmogelijkheid voor de bewoners 
om op bepaalde uren een parkeerplaats te vinden, conflicten op bepaalde dagen tussen de bewoners en de 
klanten van de handelszaken, inname reeds ’s morgensvroeg van de meeste plaatsen door de wagens van 
werknemers... 
Deze vaststellingen varieren volgens de drie perioden: dag, avond, nacht.  
 
Tijdens de dag is het voor klanten van de handelszaken en voor omwonenden steeds moeilijk om een 
parkeerplaats te vinden, wegens het vroeg aankomen en het parkeren op de wegenis van wagens van 
werknemers. Zij nemen de meeste vrije plaatsen in. De parkeermeters die langs sommige handels- en 
kantoorassen opgesteld staan hebben niet altijd het gewenste effect. Dit komt door het lage tarief ( 20 
BEF/uur, met uitzondering voor sommige wijken waar reeds 40 of 60 BEF/uur gevraagd wordt), door de 
moeilijk door de politie te controleren beurtwisseling en door de dubbele tarifering (de mogelijkheid om 
250 BEF boete te betalen voor een halve dag parkeren met een parkeermeter).  
 
De paradox is dat de openbare parkeerruimten onderbenut blijven. De tellingen die verricht werden in het 
raam van het IRIS plan (Gewestelijk Verplaatsingen Plan) hebben het parallelisme benadrukt tussen het 
aantal slecht geparkeerde voertuigen op de wegenis en het aantal onbezette plaatsen in de openbare 
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parkings / en tussen het aantal wildgeparkeerde voertuigen op de wegenis en het aantal onbezette 
plaatsen buiten de wegenis; het ging daarbij niet noodzakelijk om dezelfde wijken. De gemiddelde 
bezettingsgraad van de parkings buiten de wegenis benaderde inderdaad de 68 %. Dit onvolledig gebruik 
kan verklaard worden door meerdere parameters. Parkings zijn duurder dan de plaatsen op de wegenis en 
dit hogere bedrag stijgt nog meer door het betalen van elk begonnen uur. Ze zijn slecht aangeduid en hun 
openingsuren worden te sterk bepaald door een streng economisch beheer. Bovendien geven ze meestal 
geen al te grote indruk van veiligheid. 
 
’s Avonds en ’s nachts worden sommige wijken die vrijetijdsbesteding aanbieden overspoeld door 
voertuigen, hetgeen problemen schept voor de omwonenden. De meeste openbare parkings zijn dan 
gesloten en bovendien liggen ze eerder in de kantoorwijken. In sommige wijken stelt er zich ook een 
probleem door de beschadigingen die aan de voertuigen worden aangebracht.  
Uit dit alles blijkt dus dat het niet zozeer het totale aanbod is dat voor problemen zorgt, maar eerder het 
globale beheer van dit aanbod. 
 
Het algemeen beginsel voor de uitvoering van een parkeerbeleid dat een bijdrage kan leveren aan het 
verplaatsingenbeleid luidt dus als volgt: het aanbod aanpassen aan het gebruik dat men wenst te 
bevorderen, door het beperken van het langdurig parkeren. 
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1. 5. DE ELEMENTEN VAN HET OVERHEIDSBEHEER 
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1. 5. 1. ONROERENDE GOEDEREN 

Cfr. Volume 1A. Algemeenheden 
Kaart 1.5. (volume 2D) Eigendommen van de overheid 
 

Eigenaar Oppervlakte (m²) Percentage 
Stad Brussel 485 280 37.1
Brussels Hoofdstedelijk Gewest 21 022 1.6
Franse Gemeenschap 38 890 3.0
Vlaamse Gemeenschap 36 900 2.8
OCMW Brussel 83 344 6.4
OCMW andere gemeenten 2 491 0.2
GOMB 77 517 0.6
NMBS 17 988 1.4
MIVB 5 177 0.4
Provincie Brabant 5 321 0.4
Staatsdomein 383 466 29.3
Koninklijke Schenking 68 741 5.2
Kerkfabriek 27 846 2.1
Sociale Huisvesting 101 549 7.8
Andere 24 017 1.8
Totaal 1 309 549 100

 
In het centrum zijn er veel verschillende eigenaars die tot de overheid behoren; ze bezitten ongeveer 
30% van de in het kadaster opgenomen oppervlakte. Deze situatie is begrijpelijk, gelet op de 
hoofdstedelijke taken en de centraliserende rol.  
De Stad Brussel en de Federale Staat zijn de grootste eigenaars. 
De Stad Brussel bezit vooral uitrustingen: scholen, theaters, parken en een omvangrijk woningenpark.  
De Federale Staat is eigenaar van de grote uitrustingen: Koninklijk Paleis, Justitiepaleis,.... en van 
grote kantoorcomplexen: Rijksadministratief Centrum... 
Door de jarenlange traditie inzake ontvangst van erfenissen van particulieren is het OCMW ook 
eigenaar van veel onroerende goederen. Het OCMW verwerft momenteel zelf ook tal van goederen in 
het centrum. Hun politiek bestaat er inderdaad in om de goederen die buiten Brussel gelegen zijn te 
verkopen, om in de Vijfhoek te investeren. 
Tenslotte zijn ook de maatschappijen voor sociale huisvesting eigenaar van een groot aantal 
gebouwen (cfr. 1.2.2. Bevolking en huisvesting). 

1. 5. 2. TECHNISCHE NETWERKEN 

Cfr. Volume 1A. Algemeenheden 
 
In al de straten van de Vijfhoek zijn de gebouwen aangesloten op de riolering.  
 
Bepaalde ondergrondse infrastructuren worden niet ten volle benut: 
�� bepaalde parkeerruimten 
�� verbindingstunnels, zoals bijvoorbeeld aan het Centraal Station 
�� de technische verdieping van de Noord-Zuid-verbinding 

1. 5. 3. UITRUSTING EN BEHEER VAN DE NETHEID 

Cfr. Volume 1A. Algemeenheden 
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1. 6. DE SYNTHESE VAN DE DIAGNOSE 
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1. 6. 1. DE TROEVEN EN DE ZWAKKE PUNTEN VAN HET CENTRUM 

DE TROEVEN 

 
1. Een centrum met een belangrijke woonfunctie, woningen (appartementen) tegen redelijke 

prijzen; 
2. een plaats met een sterke concentratie aan erfgoed en geschiedenis, die een aangenaam 

levenskader vormt met een sterke culturele geladenheid; 
3. het centrum van een agglomeratie met meer dan een miljoen inwoners - een hoofdstad - 

geanimeerd door de concentratie van functies en diensten die gepast zijn voor haar rang, door 
ruimte voor onderwijs en cultuur...; 

4. een concentratie van handelsstraten, met een sterke dynamiek en gevarieerde specialisaties; 
5. een grote culturele rijkdom verbonden met institutionele en alternatieve structuren, met een 

multiculturele bevolking; 
6. talrijke uitrustingen, waaronder onderwijs, ziekenzorg, ontspanningsmogelijkheden; 
7. kwaliteitsvolle openbare ruimten en parken; Grote Markt, Park van Brussel, Egmontpark, 

Vismarkt,... 
8. een uitstekende bereikbaarheid met het openbaar vervoer, talrijke parkeermogelijkheden. 

 

DE ZWAKKE PUNTEN 

 
1. Een belangrijk gebrek aan evenwicht tussen werk- en woongelegenheid: (ongeveer 40.000 

inwoners en 120.000 banen waarvan 84.000 kantoorbanen. Dit gebrek aan evenwicht is vooral te 
wijten aan de centraliteitsfunctie, waardoor het lokale leven niet voldoende gerespecteerd werd); 

2. een belangrijk gebrek aan evenwicht tussen het oosten en het westen: de druk is buitengewoon 
sterk in het oosten en in het centrum (functie van hoofdstad, zetel van de Stad, een terrein met een 
oppervlakte van 100ha waar 1.000 inwoners "verdrinken" tussen 58.000 banen); in het westen is er 
de quasi totale afwezigheid van vertegenwoordigingen van het openbare leven, waardoor een 
herkennings- en identiteitscrisis gecreëerd wordt, en een concentratie aan sociale diensten ontstaat; 

3. een sterke breuk tussen de boven- en benedenstad, als gevolg van de spoorverbinding: fysieke 
breuk (de parkeerruimte van het Rijksadministratief Centrum vormt een muur; de laan er is 
moeilijk over te steken), functionele breuk door het feit dat er zich op een oppervlakte van 
meerdere hectaren enkel kantoren bevinden; 

4. een gebrek aan leesbaarheid en identiteit: het geheel van de Vijfhoek wordt zelden beschouwd 
als het historisch centrum van de agglomeratie; 

5. een moeilijk levenskader, zoals in elke oude stadswijk (dichtbebouwde huizenblokken, 
netheidsprobleem, geluidsoverlast, toestand van de gebouwen) en zoals in elk geanimeerd 
stadscentrum (manifestaties, uitgaanscentra...); 

6. een gebrek aan wijkuitrustingen: recreatieruimten, openluchtuitrustingen en kleine groene 
ruimten, sportzalen...; 

7. de lagere frequentie van het openbaar vervoer in de avonduren en op zondag. 
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1. 6. 2. CONTEXT 

De huidige toestand van de Vijfhoek is het resultaat van 1000 jaar geschiedenis, maar de 
tussenkomsten van de laatste twee eeuwen zijn de meest ingrijpende geweest. 
 
1. Tot 1780: middeleeuws weefsel gebaseerd op de gemengdheid van functies, de markten en de 
handelsroutes. 
2. Oostenrijks bewind: Koninklijke wijk 
3. 1810-1840: kanaal naar Charleroi en ringlaan 
4. 1867-1871: overwelving van de Zenne 
5. Leopold II: Kunstberg, Justitiepaleis 
6. 1909-1952: Noord-Zuid-Verbinding 
7. 1955-1985: grote openbare interventies (infrastructuur en vastgoed) 
8. 1950-1970: 8 complexen van sociale woningen 
9. 1950-1996: private interventies (kantoren, parkeerruimten, hotels, grote winkels en galerijen) 
10. Talrijke onvoltooide projecten, die problemen gegenereerd hebben: wijzigingen van de 
negentiende-eeuwse rooilijnen, communicatie-infrastructuur (kleine ring van het plan Techné in 
1955). 

1. 6. 3. DIAGNOSE 

Vanuit demografisch oogpunt is de toestand van het centrum zorgwekkend; de daling van het 
inwonersaantal is sinds meer dan een eeuw een constante. Wanneer het inwonersaantal van het 
centrum in 1880 nog 160.000 bedroeg, en in 1950 nog 80.000, is het vandaag gereduceerd tot bijna 
40.000 waarvan 70% geconcentreerd is op 40% van de totale oppervlakte. Toch is de 
bevolkingsdichtheid groter dan in bepaalde andere Europese steden. Maar in tegenstelling tot wat 
elders het geval is, zijn het vooral de niet-bevoorrechte bevolkingsgroepen die in het centrum van 
Brussel wonen. De bevolking met de Belgische nationaliteit heeft eerder de neiging om het centrum te 
verlaten. In vele wijken is het levensniveau gedaald. De socio-economische moeilijkheden en 
onvoldoende aandacht voor de jeugd genereren soms moeilijke situaties. 
De Brusselaars die het centrum verlaten, verlaten in de meeste gevallen ook de stad; de voorsteden 
trekken tienduizenden inwoners aan. Het is vooral de burgerij - de "beslissers" - die toegeven aan deze 
beweging. Niettemin kan een vertraging van dit uittochtfenomeen vastgesteld worden, omdat het 
gemiddeld verlies sinds 1985 gedaald is tot minder dan een half percent per jaar, terwijl het nog 1,55 
percent bedroeg in het voorafgaande decennium. Maar achter deze gemiddelde waarden gaan toch nog 
aanzienlijke bloedingen schuil in het oosten en het centrum van de Vijfhoek; de Grote en de Kleine 
Zavel, de Onze-Lieve-Vrouw ter Sneeuwwijk... Eén verklaring ligt in de druk van de economische en 
symbolische functies van deze wijken; de afbraak van woningen is er groter dan elders, terwijl de 
voorziene bestemmingen van de hogere plannen, die opteren voor kantoorruimte, de 
woninginvesteringen op de beschikbare terreinen financiëel bemoeilijken. Om dit verschijnsel te 
stoppen worden huisvestingsprojecten ontwikkeld, die evenwel meestal uitgaan van openbare 
initiatieven. 
 
De desindustrialisatie van Brussel en het centrum ging gepaard met een sterke aangroei van de 
werkgelegenheid in de administratieve sector. In 1991 werden meer dan 83.000 kantoorbanen en 
35.000 andere banen geteld, met als gevolg een belangrijke toename van de pendelreizen. 
De kantoorgebouwen beslaan 2.310.000 m², met een aangroei van 35% gedurende de laatste 11 jaar, 
wat samen met de uitbreiding van de hotelsector (momenteel 60 hotels) gedeeltelijk de daling van het 
bevolkingsaantal verklaart. De concentratie van kantoren en hotels, nog versterkt door het overwicht 
van grote nutsuitrustingen, komt de notie van gemengdheid, die zowel op stedelijk- als wijkniveau 
essentiëel is, niet ten goede. Dit verschijnsel is zeer opvallend in het oosten van de Vijfhoek. 
Zowel de handels- als ontspanningssector kennen een daling van het gebruikersaantal: de 
handelsactiviteiten in het centrum zijn, afhankelijk van wijk tot wijk, te omschrijven als middelmatig 
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tot zwak. Het merendeel van de kleine bioscopen heeft zijn deuren moeten sluiten. Een 
handelsconsulent voor het stadscentrum, de Town Center Manager, houdt zich sinds 1997 met deze 
problematiek bezig. 
 
Naast deze economische mutaties hebben de strategieën van de immobiliënsector en de grote 
investeermaatschappijen ervoor gezorgd dat het middeleeuws stadsweefsel ernstig werd aangetast en 
dat onherstelbare schade werd aangericht aan het bouwkundig erfgoed: volledige huizenblokken 
werden verbouwd, hoogteconstructies opgetrokken, parcelen gegroepeerd (met schaalwijziging als 
gevolg). En vooral de talrijke stadskankers - een verschijnsel dat op een verschrikkelijke manier het 
dagelijks leven in het centrum vervuild: leegstaande en verwaarloosde terreinen en gebouwen, 
waarvan het aantal momenteel gelukkig teruggedrongen wordt. 
Vijftig groepen van gebouwen die samen 12,4 hectaren beslaan, zeventig terreinen met een totale 
oppervlakte van 8,8 hectaren, 3,6 hectaren die opgeofferd werden aan parkeerruimten in openlucht, en 
niet te vergeten de verlaten werven, vertegenwoordigen samen bijna 10% van de totale oppervlakte 
van de huizenblokken (het wegennet niet meegerekend). Dit is één van de belangrijkste problemen 
van de Vijfhoek.  
Bepaalde toestanden werden nog meer gecompliceerd door de gestage stijging van de grondwaarde 
die de achtereenvolgende verkopen met zich mee brengen: bouwaanvragen van ondernemingen die 
niet echt van plan zijn om te investeren, maar wel om de terreinen met bouwvergunning met een 
flinke meerwaarde te verkopen. 
 
Brussel, en het centrum in het bijzonder, heeft geen vermaarde reputatie inzake monumentenzorg. 
Zowel de openbare als private bouwingrepen hebben al te vaak een belangrijk gegeven uit het oog 
verloren, namelijk dat men zich in een historisch centrum bevindt met een bouwkundig ergoed van 
uitzonderlijke waarde. In veel gevallen was façadisme het enige antwoord dat men kon bedenken. 
 
In Brussel werden ook relatief laat stappen ondernomen voor de wettelijke bescherming van het 
bouwkundig erfgoed, waardoor het er tegelijk verwaarloosd en zeer kwetsbaar bij ligt. Wat niet 
beschermd is, kan afgebroken worden, zo wordt geredeneerd. Het is de waarde van de grond die in de 
meeste gevallen de waarde van een goed bepaalt! 
Het centrum is niet enkel de plaats waar zich de dichtste concentratie van patrimonium van het 
Gewest situeert, maar spreidt eveneens een wonderlijke mengeling van stijlperiodes vanaf het einde 
van de zeventiende eeuw tentoon (vooral door het bombardement van 1695 zijn minder overblijfselen 
van vroegere periodes bewaard). De erfgoedkundige waarde van het centrum is vanuit verschillende 
standpunten één van zijn grootste aantrekkingskrachten; stedelijke identiteit en schaal, culturele 
herkenning, toeristische en residentiële attractiviteit, merkimago... 
 
Op het vlak van uitrustingen, geniet de Vijfhoek het dubbele privilegie van historisch en hedendaags 
centrum te zijn. Dat verleent de Vijfhoek een grote rijkdom en heeft de aanwezigheid van een groot 
aantal uitrustingen van meest uiteenlopende aard bewerkstelligd: cultuur-, sport- en 
onderwijsinstellingen, verzorgingscentra (ziekenhuizen...), waarvan de invloed tot ver buiten de stad 
reikt. Niet zozeer de inrichting van nieuwe uitrustingen is dus een noodzaak, wel het adequate 
onderhoud ervan, het bestuur en de bereikbaarheid. Daarentegen is de wijkinfrastructuur onvoldoende 
uitgebouwd, en vaak in slechte toestand. 
 
Cultuurcentra (die zich bezighouden met creatie, verspreiding...) die door de overheid gesubsidiëerd 
worden, zijn goed vertegenwoordigd in de Vijfhoek. Daarnaast bestaan nog een hele reeks private 
culturele instellingen: clubs, theatercafé's,... en "alternatieve" creatie- en tentoonstellingscircuits van 
kunstenaarsateliers, café's, galerieën, die ontstaan zijn door samenwerkingen van individuele 
kunstenaars. De straatcultuur, Hip-Hop, ondergaat eveneens een razendsnelle evolutie. De 
vernieuwingen van de culturele activiteiten voor het grote publiek en een nieuwe ontwikkeling van 
artistieke en experimentele films zien het daglicht. 
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Op sociaal vlak is de situatie in het centrum minder goed dan de gemiddelde van de Stad: meer dan 
14% van de inwoners doet een beroep op het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn, 
terwijl de actieve bevolking slechts 23% van de totale bevolking uitmaakt. 
Deze studie is vooral gebaseerd op de gegevens van het westen van de Vijfhoek. Gekarakteriseerd 
door een laag levensniveau, is de bevolking er zeer kwetsbaar, op het randje van uitgestoten soms. Zij 
is zeer mobiel en bestaat veelal uit jongeren. Het westelijk gedeelte van de Vijfhoek wordt beheerst 
door sociale woningbouw. Bovendien moet men vaststellen dat de toestand van deze wijken en hun 
degradatie, het tekort aan groene ruimten, speelpleinen, collectieve uitrustingen en 
vertegenwoordigingen van openbare instanties, de bevolking het gevoel geeft dat ze in de steek 
gelaten wordt. Een derde vaststelling betreft de verenigingen, en het probleem van hun coördinatie en 
samenwerking. 
Het sociale domein bestaat uit vijf delen: hulpverlening aan personen die voor steun van de bestaande 
instanties (waaronder het OCMW) in aanmerking komen; de gezondheid als een "toestand van 
biologisch, psychologisch en sociaal welzijn"; de derde leeftijd en de problematiek van de opvang en 
de verzorging; de problematiek van de jeugd en jongvolwassenen die noch in de maatschappij, noch 
in de stad hun positie kunnen bepalen. 
 
Deze algemene situatie vertaalt zich in bepaalde wijken door vandalisme, kleine delinquentie, soms 
een verlies van het veiligheidsgevoel. 
 
Het levenskader van de bevolking wordt bepaald door de aanwezige uitrustingen en diensten, maar 
ook door wat de stad haar te bieden heeft; groene ruimten, rust, een gezonde omgeving. In praktijk 
tellen de dichtbevolkte wijken echter weinig groene ruimten, met uitzondering van de inrichting van 
de oude kaaien, aangevuld met rij-aanplantingen en enkele kleine tot middelgrote pleintjes. De grote 
parken hebben een representatieve functie en bevinden zich in de wijken waar de woonfunctie 
inmiddels grotendeels verdwenen is: het Park van Brussel, de Kunstberg en het park van het 
Rijksadministratief Centrum. Er is, vooral in het westen van de stad, een nijpend tekort aan groene 
ruimten. Dit gemis is nog sterker voelbaar doordat de binnenruimten van de huizenblokken meestal 
volledig dichtgebouwd zijn. 
 
De stedelijke overlasten die de bevolking het zwaarst treffen, zijn de lucht- en lawaaivervuiling, beide 
vooral veroorzaakt door de sterke aanwezigheid van het autoverkeer, de economische activiteiten 
(K.M.O.'s, transport, condensatoren en luchtzuiveringssystemen,...) en het nachtlawaai veroorzaakt 
door het drukke uitgaansleven. 
 
Het centrum geniet van een uitstekend openbaar vervoersnet (zowel in verbinding met de rest van het 
land als met de agglomeraties), dankzij een intensieve ontwikkeling van de verkeersinfrastructuur 
(snelwegen, parkeerruimten, spoorlijnen, metro). Niettemin blijft de auto koning van het centrum. 
 
Het comfort van de voetgangers en de fietsers, en van de personen met beperkte mobiliteit, laat te 
wensen over; de impact daarvan is voelbaar op de commerciële vitaliteit, de toeristische ontwikkeling 
en de residentiële aantrekkingskracht. Dit element is essentiëel voor de toekomst van 
de stad. 
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1. 6. 4. BESLUIT 

Kaart. Gebrek aan evenwicht tussen het oosten en het westen. 
Kaart. Breuken. 
 
In de loop van duizend jaar is er een burgerlijke stad gegroeid, waar verschillende sociale klassen 
kunnen samenleven en -werken. 
 
De stad heeft ingrijpende veranderingen ondergaan, die veroorzaakt werden door haar symbolische 
functie. Deze veranderingen waren te ingrijpend en hebben het stedelijk weefsel aangetast; de 
negatieve impact op de levenskwaliteit werd te laat vastgesteld. 
 
Nochtans bezit het centrum tal van kwaliteiten: een concentratie van uitrustingen, een schat aan 
bouwkundig erfgoed, het belangrijkste commerciële centrum van de agglomeratie, een uitstekende 
bereikbaarheid. 
 
De huidige toestand van het stadscentrum is het resultaat van een lange geschiedenis, waarin drie 
verschillende bewegingen vastgesteld kunnen worden: 
 
1. de centripetale kracht, die elk stadscentrum, en in bijzonderheid dat van een hoofdstad, kenmerkt: 

symbolische functies, activiteiten die aangetrokken worden door het historische karakter en 
arbeidsintensieve activiteiten die hun voordeel vinden in het radio-concentrische transportnet; 

2. de centrifugale kracht, die het gevolg is van een geëvolueerde levensstijl en economische 
veranderingen: groene woonomgevingen, commerciële- en ontspanningscentra, industriële 
vestigingen vereisen meer en meer oppervlakte; 

3. de verhouding van de krachten tussen de sterke functies (symbolische en economische functies: 
kantoren / hotels / grote handelszaken) en zwakke functies (ondernemingen / woningen / 
kleinhandelaars). 

 
De gevolgen van deze bewegingen, vooral van de laatste, zijn de volgende: 
1. een belangrijk gebrek aan evenwicht tussen de werk- en woongelegenheid: 120.000 banen, 

waarvan 84.000 kantoorbanen, ten opzichte van 40.000 inwoners 
2. een belangrijk gebrek aan evenwicht tussen het oosten en het westen: de druk is extreem groot in 

het oosten en in het centrum (functie van nationale hoofdstad, zetel van de Stad, 100 ha in één 
geheel waar 1.000 inwoners verdrinken tussen 58.000 banen); in het westen is er de nagenoeg 
totale afwezigheid van vertegenwoordigers van het openbare leven, waardoor een probleem van 
identiteit en herkenning ontstaat, en een plaats met een sterke concentratie van sociale diensten en 
sociale behoevenden; 

3. de breuk die ontstaan is door de spoorverbinding; een fysieke breuk (de parkeergarage van het 
Rijksadministratief Centrum vormt een muur); een functionele breuk door de monofunctionele 
kantoorfunctie op meerdere hectaren. 
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1. 6. 5. DE VIJFHOEK BELEEFD, SUGGESTIES VAN INWONERS 

Het is van uitzonderlijk belang om aandacht te besteden aan de suggesties van de inwoners. Uit de 
resultaten van de vragenlijst die deur-aan-deur verdeeld werden door het Maison de Participation, 
kunnen bepaalde eisen van de inwoners gecloncudeerd worden. Zelfs indien het genomen staal niet 
voldoende representatief zou zijn (slechts 257 antwoorden werden geregistreerd), zijn de antwoorden 
een aanduiding van een bepaald gevoel van onbehagen dat momenteel heerst in de Vijfhoek. 
 
De meest acute problemen betreffen de leefomgeving. De kwaliteit van de lucht stelt een probleem 
(82% negatieve antwoorden) en ook het gebrek aan netheid wordt vaak vermeld (80% negatieve 
antwoorden). De aanleg van groene ruimten wordt gevraagd door 70% van de teruggestuurde 
antwoorden. 
Wat het stedelijke landschap en het erfgoed aangaat, wordt er gesuggereerd om het erfgoed meer te 
waarderen (73% negatieve antwoorden op de huidige praktijk) en om aan te zetten tot de renovatie 
van gebouwen (77%). 
 
Tenslotte is één van de grootste troeven van de Vijfhoek zonder twijfel de uitstekende bereikbaarheid 
met het openbaar vervoer (92%). De fiets is daarentegen het minst gebruikte vervoersmiddel (88% 
van de teruggestuurde antwoorden onderlijnen de problemen verbonden met het fietsverkeer, ten 
opzichte van 50% met de auto en 31% te voet). 
 
De suggesties die het meest terugkomen, betreffen de invoering van een buurtparkeerkaart voor de 
bewoners, de versterking van de strijd tegen het sluikstorten en de hondenuitwerpselen. 
De verbetering van de veiligheid wordt eveneens vaak aangehaald. Het essentiële gebrek aan 
sportinfrastructuur (81 %) komt duidelijk naar voren. 
 
Bovendien blijkt uit de enquete: 
1. Werkgelegenheid, economie en toerisme 
het aantal handelszaken is voldoende (60%) 
de verscheidenheid van de handelszaken is voldoende (61%) 
2. Stedelijk landschap, erfgoed en openbare ruimte 
de gebouwen zijn slecht onderhouden (77%) 
de straten zijn in goede staat (57%) 
3. Uitrustingen 
de sportinfrastructuur is onvoldoende uitgebouwd (81%) 
4. Sociale zaken, welzijn, cultuur en veiligheid 
men voelt zich niet veilig (63%) 
er is voldoende culturele animatie (54%) 
5. Milieu en leefomgeving 
het is aangenaam om er te leven (62% is akkoord of min of meer akkoord) 
het geluidsniveau blijft niet binnen de grenzen van het aanvaardbare (58%) 
de wijken zijn niet schoon (80%) 
er zijn onvoldoende groene ruimten (76%) 
6. Transport, verplaatsingen en parkeren 
het centrum wordt goed bediend door het openbaar vervoer (92%) 
het verkeer verloopt vlot (50%) 
verplaatsingen te voet zijn gemakkelijk (69%) 
verplaatsingen met de fiets zijn moeilijk (88%) 
de wegveiligheid is onvoldoende (63%) 
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2. BESTAANDE RECHTSTOESTAND 
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2. 1.   

Cfr. Document 2. Bestaande toestand: toevoegingen 
 

2. 2. DE BIJZONDERE BESTEMMINGSPLANNEN 

(Atlas 1, deel 1) 
 
1. Abrikozeboom 42-11 
2. Antwerpen-Alhambra 60-08 
3. Cellebroers 30-02 
4. Antwerpen-Ijzer 60-07bis 
5. Storm 44-18 
6. Storm 44-19 
7. Bank van Brussel 35-11 
8. Kruidtuin 60-09 
9. Washuis 60-19 
10. Lollepot 34-10 
11. Dambord 44-27 
12. Dinant-Gasthuis 30-30 
13. Fontainas 60-21 
14. Grote Markt 30-10 
15. Grote Markt 80-10 
16. Grote Post 44-31 
17. Hop 60-27 
18. Wol 594-102 
19. Marollenwijk 20-12 
20. Martelaren 60-10 
21. Miniemen 45J-4 
22. Rapen 24-30 
23. Zarterdagplein 44-43 
24. Pottenbakkers 30-40 
25. Putterij 30-40 
26. Krakeel 23-02 
27. Radijzen 22-17 
28. Aanaarding 21-08 
29. Papenvest 45-14 
30. Papenvest 45-15 
31. Vossen 48-30 
32. Sint-Goriks 25-10 
33. Heilige-Geest 33-02 
34. Samaritanesse 42-21 
35. Samaritanesse Kandelaar 42-30 
36. Samaritanesse Kandelaar 60-33 
37. Zespenningen 24-01 
38. Nieuwland 32-10 
39. Mandenmakers 44-41 

2. 3. DE VERKAVELINGSVERGUNNINGEN 

Kaart 2.2. (Atlas 1, deel 1) Bijzondere bestemmingsplannen en Verkavelingsvergunningen 



Projecten 

Afvaardiging voor de ontwikkeling van de Vijfhoek - ERU  bladzijde 102   
GemOP - Ontwerpplan. De bestaande toestand besloten uit het basisdosier - februari 1998 
Stad Brussel - Vijfhoek 

 
Door een verkavelingsvergunning kan een kadastraal perceel in meerdere percelen opgedeeld worden. 
Er zijn twee verkavelingsvergunningen in de Vijfhoek:  
�� nr. 69: in de Papenvest, tussen de Léon Lepage- en de Antoine Dansaertstraat.  

Deze vergunning ligt in de perimeter van het BBP Papenvest 45-14 en werd op 10/09/1964 
afgeleverd. De verkaveling werd uitgevoerd: 4 loten. De terreinen zijn bebouwd. 

�� nr. 725: terrein gelegen tussen de Dinant- en de Villersstraat. 
Deze vergunning ligt in de perimeter van het BBP Dinant-Gasthuis 30-30 en werd op 24/05/1989 
afgeleverd. De verkaveling werd uitgevoerd: 2 loten. Op het grootste stuk grond werd nog steeds 
niet gebouwd en het werd nochtans verkocht met de verplichting om te bouwen binnen de 4 jaar 
volgend op de datum van de verkoopakte.  

 

2. 4. DE ONTEIGENINGEN 

2.4.1. ONTEIGENINGSPLANNEN IN HET RAAM VAN BBP’S 

De onteigenende overheid is de Stad Brussel. Bij de meeste BBP’s hoort er ook een onteigeningsplan. 
De doelstellingen van deze onteigeningen zijn hoofdzakelijk: het verbreden van de wegenis gepaard 
aan herverkaveling, saneren van huizenblokken, massieve inplanting van sociale wonigen in open 
bebouwing, aanleg van groene ruimten in de wijken. 

2.4.1.1. ONTEIGENINGSPLANNEN NA JULI 1987 

De onteigeningsplannen die ouder zijn dan 10 jaar en die bij de bijzondere bestemmingsplannen horen 
zijn vervallen, conform artikel 77 van de Ordonnantie inzake planning en stedenbouw. 
Onderzoek heeft uitgewezen dat er na juli 1987 acht BBP’s in voege zijn getreden, waarvan er maar 
vier ook een onteigeningsplan behelsden. Een ervan werd niet goedgekeurd. De drie andere werden 
uitgevoerd. 
 
Lijst van de onteigeningsplannen: 
BBP Samaritanesse-Kandelaar (60-33): onteigeningsplan 60-33A onttrokken aan het BBP. 
BBP Wasserij (60-19): onteigeningsplan 60-18 uitgevoerd. 
BBP Antwerpen-Alhambra (60-08): onteigeningsplan 60-08A uitgevoerd. 
BBP Hop (60-27): onteigeningsplan 60-27A uitgevoerd. 
 

2.4.1.2. ONTEIGENINGSPLANNEN VÓÓR JULI 1987 

De onteigeningsplannen werden bijna allen uitgevoerd, andere werden opgeheven (cfr. 2.2. BBP). 
 

2.4.2. ONTEIGENINGSPLANNEN LOS VAN EEN BBP 

Er is nog één enkel onteigeningsplan in voege in de Vijfhoek. Deze oneigening werd gevraagd door 
de Minister van Verkeerswezen voor de bouw van een tunnel voor het gemeenschappelijk vervoer en 
heeft betrekking op het blok Woeringenstraat/ Zuidlaan/ Lemonnierlaan (K.B. van 24.02.1972). 
Enkel een deel van de onteigeningen werd uitgevoerd, maar deze verbindingstunnel voor de pre-metro 
werd opgegeven.  
Men kan zich dus vragen stellen over het nut van het behoud van dit onteigeningsplan voor de 
percelen die nog niet onteigend werden. 
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2. 5. DE ZONEVERORDENINGEN 

Er is geen enkele zoneverordening in voege in de Vijfhoek. 

2. 6. DE BESCHERMDE ZONES 

Er bestaan geen beschermde zones in de Vijfhoek. 

2. 7. DE BESCHERMDE GOEDEREN (BEHOUD VAN HET 
ONROEREND ERFGOED) 

Kaart 2.7. (Atlas 1, deel 1) Beschermde goederen. Behoud van het onroerend erfgoed 
Kaart 2.7. (Atlas 1, deel 1) Vrijwaringszones rond de beschermde monumenten 
 
Aantal beschermde goederen in de Vijfhoek: omgeveer 250 (dit getal verschilt naargelang de wijze 
van tellen voor bepaalde gehelen) en ongeveer 40 lopende beschermingsprocedures. Deze goederen 
werden bijna allemaal volledig beschermd. Daar de procedure voor de opname op de bewaarlijst nog 
relatief recent is, blijft het aantal op deze wijze beschermde goederen nog beperkt. 
 
De rechtstoestand weerspiegelt de historische plaats van de Vijfhoek ten aanzien van het volledige 
grongebied van de Brusselse agglomeratie: ongeveer een derde van alle in het Gewest beschermde 
goederen ligt in het centrum. In verhouding tot andere grote steden in Europa is de achterstand op het 
vlak van de bescherming van het ergfgoed echter spijtig genoeg nogal groot, in weerwil van de 
inspanningen die door het jonge Brussels Gewest geleverd werden en worden.  
 
De eerste beschermingen van monumenten vonden pas in 1936 plaats (een eeuw na het oprichten van 
de Koninklijke Commissie voor Monumenten). In 1936 en 37 beschermde de regering 9 historische 
kerken (of delen van kerken) en 4 burgerlijke monumenten en  historische overblijfselen in het 
centrum van Brussel. Betekenisvol is dat er in diezelfde lijst van beschermingen maar twee 
monumenten buiten het centrum en een enkel "landschap" (de Oude Linde in Boendael) opgenomen 
waren.  
Ook daarna bleef de bescherming van het Brusselse erfgoed een uiterst traag proces tot in de jaren 
1970. Er moest tot in 1988 gewacht worden om eerst het begin van een wilskrachtiger beleid te 
kunnen vaststellen en daarna, door het toewijzen van de monumentenbevoegdheid aan de gewesten, 
een vaste wil om de identiteit van de stad krachtiger uit te drukken, daarbij onder meer steunend op de 
bescherming en de opwaardering van het erfgoed. 
We willen hier herinneren aan de ongelukkige beslissingen waardoor het erfgoed zwaar aangetast 
werd, zoals de verwoesting en sloping van het Volkshuis van Victor Horta in de aanvang van de jaren 
1960 en de sloping van het hotel d'Ursel.  
 
Soorten goederen die onder het beschermingsbeleid vallen: 
 
Kerken: de belangrijkste gebouwen werden volledig als monument beschermd (kathedralen, gotische 
en barokke kerken). 
 
Openbare pleinen die grote stedenbouwkundige gehelen vormen zijn eveneens talrijk ten aanzien 
van al de beschermde goedere samen genomen, maar enkel de gevels en de bedaking werden als 
monument beschermd: Grote Markt, Martelaarsplein, Koningsplein, Barrikadenplein, Vrijheidsplein 
(deze gevels werden beschermd als landschap). Daar ze niet beschermd waren, werden bijna alle 
interieurs van de gebouwen aan de Grote Markt verbouwd. 
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Tot de andere belangrijke monumenten behoren de overblijfselen van de twee omwallingen. Van 
de gebouwen die ontworpen werden door bekende architecten werden enkel de werken van Victor 
Horta systematisch beschermd.  
 
De voornaamste parken en squares werden beschermd als landschap (Warandepark, Egmontpark, 
square van de Kleine Zavel...). 
 
Vrijwaringszone van beschermde goederen 
De goederen die beschermd werden na het in voege treden van de Ordonnantie van 4 maart 1993 
inzake de bewaring van het onroerend erfgoed, zijn voorzien van een vrijwaringszone waarvan de 
grenzen geval per geval worden vastgesteld. In dit gebied wordt speciale aandacht besteed aan werken 
die het uitzicht op het beschermde goed zouden kunnen wijzigen. 
 
Wettelijke inventarissen 
Twee inventarissen van 22/09/1995 hebben betrekking op het centrum: 
- in de Inventaris van de landschappen zijn een klein tiental tuinen en parken (private en openbare) uit 
de Vijfhoek opgenomen; 
- in de Inventaris van de orgels zijn een tiental “voorwerpen” uit de Vijfhoek opgenomen, sommige 
ervan bevinden zich op eenzelfde plaats. 
 
Structurerende assen 
De structurerende assen uit het GewOP steunen onder meer op de patrimoniale kwaliteiten van het 
centrum. Bij de selectie van deze assen werd rekening gehouden met hun opmerkelijke historische en 
landschappelijke kenmerken. Voor de structurerende assen wordt een verfraaiingsbeleid vereist, maar 
ze geven geen aanleiding tot bescherming. 
 
Niet beschermde goederen 
Al de andere categorieën die hoger niet werden vermeld zijn onvoldoende aanwezig: van het oude 
burgerlijke erfgoed (zeventiende en achttiende eeuw), de Art Nouveau, het werk van grote architecten 
(Beyaert,...), het schoolgebouwenpatrimonium, het industrieel en sociaal erfgoed, de Art Déco en het 
Modernisme werden er maar weinig voorbeelden beschermd, gelet op hun belangrijke aanwezigheid 
in het centrum.  
Aandacht wordt in bijzonder gevraagd voor de kwetsbaarheid van het oudste weefsel, gevormd door 
huizen uit de zeventiende en achttiende eeuwen en gelegen in de perimeter van de eerste omwalling 
en langs de handelswegen (Grasmarkt, Kolenmarkt, Hoogstraat, Sint-Katelijne-straat...). Sommige van 
deze gebouwen werden zogezegd “beschermd” door het BBP Îlot sacré, maar meestal werden ze door 
onverantwoorde verbouwingen of door wederopbouw grondig ontaard.   
 
Kostbare voorbeelden van "klein patrimonium" (monumenten in de openbare ruimten, paaltjes, 
koetspoorten, gesculpteerde uithangborden,...) werden beschermd, maar in beperkt aantal.  
 
We wijzen er op dat een hele reeks “sleutelgebouwen” niet beschermd zijn: Justitiepaleis, Koninklijk 
Paleis, Paleis der Naties, Egmontpaleis, Paleis van Karel van Lorreinen, de Koninklijke Musea voor 
Schone Kunsten van België (Oude Kunst)... Ook opmerkelijke straten en wijken die homogene 
gehelen vormen genieten geen enkele bescherming: Hertogsstraat, Begijnhofwijk Coppensstraat en 
Van Gaverstraat,... Sommige types van erfgoed zijn kwetsbaarder dan andere en in hun voordeel zou 
er een vastberadender beleid moeten gevoerd worden (handelsgebouwen).  
 
In vergelijking tenslotte met andere gebieden in het Brussels Gewest beschikt de Vijfhoek 
over een troef die essentieel is voor het voeren van een beschermingsbeleid: Bouwen door de 
eeuwen heen - Brussel, 1 (vol. A, B, C), Liège, Mardaga, 1989-94, een inventaris waarin de 
belangrijkste goederen opgenomen zijn op basis van documentatie en archieven en met een 
fotografische reportage (cfr. 1.3.2.).
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2. 8. DE STADSRENOVATIE 
 
Kaart. Stadsrenovatie 
 
Drie werkmiddelen voor openbare stadsrenovatie: 
- de wijkcontracten (de ordonnantie werd zopas gewijzigd). Het gaat hier om de opwaardering van 

een hele wijk, zowel inzake onroerende goederen als inzake openbare ruimte. Er wordt eveneens 
rekening gehouden met de sociale aspecten. Het zijn globale programma’s voor vier jaar, waarbij 
het Gewest, de Gemeente en de private sector betrokken zijn; In de Vijfhoek zijn er nu twee 
wijkcontracten in uitvoering: Fontainas-Anneessens en Antwerpen-Alhambra; een derde wordt 
opgestart: Papenvest. De wijkcontracten vervangen de subsidies die voordien door het Gewest aan 
de gemeenten werden toegekend voor de renovatie en de wederopbouw van blokken; 

- de subsidie toegekend door het Gewest aan de gemeenten voor de renovatie van afzonderlijke 
gebouwen. Met deze middelen verricht het OCMW nu de renovatie van veel gebouwen die tot zijn 
privé patrimonium behoren (cfr. 1.2.2. Bevolking en huisvesting); 

- de bouw van middelgrote woningen (onder overeenkomst) door de GOMB in partnerschap met de 
privésector. 

 
Twee werkmiddelen voor privé stadsrenovatie: 
- de premies voor renovatie die het Gewest aan particulieren toekent. Deze premies wisselen naar 

gelang de ligging van de woning (Perimeter voor versterkte ontwikkeling van de huisvesting, 
Wijkcontract); 

- de premies toegekend door het Gewest aan verenigingen die de inschakeling bevorderen door het 
verbeteren van de huisvesting.  

 

2. 9. DE INDUSTRIETERREINEN 

Er is geen enkel industrieterrein in de Vijfhoek.  
 

2.10. HET ADMINISTRATIEF STATUUT VAN DE WEGENIS EN HET 
RECHTSSTATUUT VAN DE WATERLOPEN 

Kaart 2.10. (Atlas 1, deel 1). Gewestelijk wegennet en waterlopen 
 
Al de wegen in de Vijfhoek zijn gemeentewegen, met uitzondering van de volgende gewestwegen: de 
lanen van de kleine ring, de Wetstraat en een deel van de Vier Armenstraat en het Poelaertplein 
 

2. 11. DE ROOIPLANNEN 

Een groot deel van de rooiplannen werd in het midden van de negentiende eeuw uitgevaardigd en in 
mindere mate ook nog rond 1930. Daar hun hoofddoelstelling het verbreden van de wegenis was, 
hebben ze bijgedragen tot het verdwijnen van het middeleeuws uitzicht van het historisch 
stadscentrum.  
Sommige BBP’s leggen eveneens nieuwe rooilijnen op of heffen bepaalde oude rooilijnbesluiten op, 
dit om waardevolle gebouwen te kunnen behouden.  
 
De Dienst Stedenbouw van de Stad Brussel voerde in 1985 een analyse uit van de stand van 
uitvoering van de rooilijnbesluiten.  
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Deze analyse omvatte een tabel, een verzameling plannen, een algemeen plan van de Vijfhoek en 
fotomateriaal, maar ze werd niet meer bijgewerkt en ze laat dus niet toe de op te heffen besluiten op te 
sommen.  
 
Sinds 1985 werden een aantal rooilijnbesluiten opgeheven. In 1994 werd een tabel opgemaakt van de 
gewijzigde rooilijnbesluiten en van deze die nog niet werden gewijzigd, maar die wel zouden  moeten 
worden opgeheven. In deze overzichttabel werd het type van wijziging niet opgenomen en er zou dus 
daarvoor dus een analyse geval per geval vereist zijn. Voor de aflevering van stedenbouwkundige 
vergunningen waar zich een probleem stelt voor de rooilijn, wordt de aanvraag aandachtig door de 
Stad geanalyseerd; zij vertoont in deze een zekere soepelheid in haar beslissingen.  
 
Daar de opties van het GewOP inzake erfgoed streven naar het bewaren van de historische kwaliteit 
van het stadscentrum, dienen de gebouwen die op rooilijnen staan die overeenstemmen met oude 
trajecten a priori behouden te blijven. Voor de onbebouwde terreinen waarvoor het rooilijnbesluit nog 
niet werd uitgevoerd, vormt een te kleine blokbinnenruimte die het ontwikkelen van een 
kwaliteitsvolle leefomgeving verhinderd een argument ten voordele van het behoud van de feitelijk 
bestaande rooilijn. De niet uitgevoerde rooilijnbesluiten dienen opgeheven te worden. Het bijwerken 
van de stand van uitvoering van de rooilijnbesluiten en een analyse ervan dienen te bepalen in welke 
gevallen de opheffing noodzakelijk blijkt. 
 

2. 12. VOORSCHRIFTEN VOOR DE UITZICHTEN 

Kaart (Atlas 1, deel 1). Beschermde uitzichten op de Basiliek van Koekelberg 
Lijst hierna. Beschermde uitzichten (in voege, opgehevenen voorgesteld) 
 
Het doel van deze voorschriften is het vrijwaren van het vrije uitzicht op opmerkelijke gebouwen. 
Deze dienstbaarheden bepalen maximale bouwhoogten in een perimeter die bepaald wordt door een 
kegel die vertrekt van een panoramisch observatiepunt.  
Ze vormen een goed werkmiddel om voor de kwaliteit van het stedelijk landschap te zorgen en voor 
het opwaarderen van referentieplaatsen en gebouwen. Voor het grondgebied van de Stad werden er 
een aantal voorschriften voor de uitzichten bestudeerd en voorgesteld. Sommige werden reeds 
opnieuw opgeheven, andere werden nooit goedgekeurd.  
In de Vijfhoek hebben enkel de voorschriften voor de uitzichten op de Basiliek van Koekelberg kracht 
van wet (1967). Van op drie panoramische punten in de bovenstad werden er drie zichtkegels 
vastgelegd: van op de esplanade van het Rijksadministratief Centrum, het Koningsplein en het 
Poelaertplein.  
 
De bescherming met een vrijwaringszone vormt een ander rechtsmiddel voor de bescherming van de 
zichten op of vanuit een gebouw of een landschap. De dienstbaarheidszone is echter veel beperkter 
dan bij de dienstbaarheden inzake panoramische zichten.  
 
Bepaalde oude BBP, zoals dat van de Grote Markt (30-10, 1960), hebben eveneens voorzien in de 
besscherming van de zichten op bepaalde goederen. Het plan 30-10 beschermde de zichten van en 
naar het Koninklijk paleis, de toren van het Stadhuis en het Koningsplein. Het zou interessant zijn om 
in de toekomst opnieuw deze notie in de plannen te integreren.  
 
Ter informatie: er bestaan ook panoramas en "vrije zichtgebieden" (+- 35) ter bescherming van het 
uitzicht op of vanaf sommige waardevolle bouwwerken (Koninklijk Paleis, Grote Markt, enz.). De 
zichtgebieden werden vastgesteld naar aanleiding van bepaalde aanvragen om stedenbouwkundige 
vergunning. Ze zijn aangeduid op een kaart van de Dienst Stedenbouw. De panorama's zijn aangeduid 
op een andere kaart. 
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2.13. DE VERORDENING INZAKE AANPLAKKING EN RECLAME 

Nog voor de andere gemeenten had de Stad Brussel reeds een Verordening op de reclameuitrustingen 
aangenomen. 
Het werd bij regeringsbesluit goedgekeurd op 22 december 1994. Daar ze naar het wegwerken uit de 
stad van deze vorm van “zichtvervuiling” streeft, gaat het om een strenge verordening die echter ruim 
haar doelstellingen heeft bereikt. Er wordt onder meer verboden om nog langer panelen te plaatsen op 
de voorgevel, de achtergevel of het dak van de gebouwen.
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3. HET GEWOP: HET RICHTINGGEVENDE LUIK 
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INLEIDING 

Het GewOP is op 11 april 1995 in werking getreden. Het omvat, naast het eigenlijke Besluit, een 
richtinggevend luik en een verordenend luik (Bepalingen betreffende de bodembestemming en 
Verordenende kaart van de bodembestemming). 
Het GemOP streeft doelstellingen na die passen in de algemene doelstellingen vermeld in de 
“Krachtlijnen” van het GewOP en het houdt rekening met de tien beginselen voor het stadsproject uit 
de “Uitvoering”. 

KRACHTLIJNEN VAN HET GEWOP 

ALGEMENE BEGINSELEN 

De krachtlijnen kunnen samengevat worden in twaalf beginselen die de basis vormen voor het 
lastenboek van het GewOP:  

1. de wil om aan de noden van de inwoners van het Gewest tegemoet te komen; 
2. het versterken van de aantrekkelijkheid van het Gewest en het bevorderen van sociaal 

evenwicht; 
3. een aangroei van de werkgelegenheid die voor sociale vooruitgang zorgt en verzoenbaar 

blijft met de kwaliteit van het leven in de stad; 
4. benadrukken van de Europese en internationale grootstedelijke roeping van Brussel, met 

eerbied voor het dagelijks leven van de inwoners; 
5. een sterk beleid voeren inzake bescherming van het erfgoed, van de leefomgeving, van de 

landschappen en inzake stadsverfraaiing; 
6. de sociale ontwikkeling versterken; 
7. een programma voor het verzekeren van meer veiligheid in de stad uitwerken; 
8. de handelsactiviteiten en de voorzieningen opwaarderen; 
9. zorgen voor een rationeel beheer van de natuurlijke rijkdommen, voor een actief 

hinderbeperkend beleid en voor bescherming van het groene patrimonium; 
10. zorgen voor de culturele uitstraling van het Gewest; 
11. de toeristische troeven opwaarderen en de onthaalstructuren verbeteren; 
12. verzekeren van de mobiliteit in het hele Gewest. 

HUISVESTINGSBELEID: WAT KAN DE STAD DOEN ? 

Het GewOp steunt op een wilskrachtig scenario waarin een stijging van het bevolkingsaantal in het 
Gewest met 3,6% in 14 jaar werd opgenomen (in 2005 zouden er 34.000 inwoners meer zijn dan de 
954.045 inwoners uit 1991). 
 
Gelet op de gemiddelde daling van het aantal personen per gezin (van 2,07 naar 2,00) en op het 
wegvallen door veroudering van een deel van het bestaande aantal woningen (geraamd op 15.500 
eenheden), zou men tegen 2005 over 48.300 bijkomende woningen moeten kunnen beschikken, of een 
jaarlijkse toename met 3.450 woningen. 
Voor de koopwoningenmarkt komt dit op 18.000 woningen (1.286 per jaar). Er wordt daarvoor 
gerekend op: 

�� de actie van de GOMB (gezin met gemiddeld profiel, 2.800 woningen); 
�� een ander overeenkomstenstelsel (gezin met gemiddeld profiel, 3.200 woningen); 
�� bouwwerken met eigen financiering (gezin met sterk profiel, 10.000 woningen); 
�� het Woningfonds: renovatie van leegstaande woningen (gezin met zwak profiel, 1.900 

woningen); 
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�� herwinnen van privékantoren met eigen financiering (alleenstaanden met gemiddeld 
profiel, 100 woningen). 

 
Voor de huurmarkt komt dit op 30.300 woningen, of 2.164 per jaar. Er wordt gerekend op:  

�� de OVM’s: bouwen van woningen, verwerven en herschikken van woningen, recupereren 
van leegstaande woningen (3.267 logements); 

�� de gemeenten: recupereren van 3.500 leegstaande woningen; 
�� het Woningfonds: recupereren van 700 leegstaande woningen; 
�� partnerschap overheid/privé: 2.800 woningen;  
�� woningen met overeenkomst voor gemiddelde gezinnen, lichte renovatie en herschikking: 

5.067 woningen. 
Er wordt ook gerekend op de privé markt (15.667 woningen): 

�� zware renovatie en herschikking (1.917 bijkomende woningen); 
�� recuperatie van privé kantoren (2.700 woningen); 
�� bouw en verhuur door de privé (11.050 woningen). 

Het volume van de gewestelijke steun aan de gemeente zou kunnen berekend worden in functie van de 
orde van grote van de perimeters voor versterkte ontwikkeling van de huisvesting; de Stad Brussel 
dekt 28,7 % van de gewestelijke oppervlakte (netto oppervlakte: 375 ha / 1.355) en de Vijfhoek dekt 
57 % van de oppervlakte van de Stad (netto: 201 ha). 

VESTIGINGSBELEID VOOR DE WERKGELEGENHEID: WAT KAN DE STAD DOEN ? 

Brussel moet een omvangrijke, gediversifieerde en moderne werkgelegenheid bieden, waardoor de 
sociale vooruitgang verzekerd wordt. Daartoe ontwikkelt het GewOP een economisch beleid met vier 
krachtlijnen. 

DE ROEPING ALS EUROPESE GROOTSTAD BENADRUKKEN, MET EERBIED VOOR 
HET DAGELIJKS LEVEN VAN DE INWONERS 

Het Gewest moet daarbij steunen op zijn uitstekende geografische ligging ten aanzien van de grote 
Europese economische ruimtes. Tegen 2005 zouden er omzeggens 33.000 bijkomende arbeidsplaatsen 
kunnen geschapen worden in openbare en private administratieve activiteiten. Parallel daarmee moet 
er een beleid van aanmoediging van de economische ontwikkeling gevoerd worden. 
 
Het “gemiddeld” ontwikkelingsscrenario voorziet tege 2005 een groei met bijna 15.000 
arbeidsplaatsen in de Europese instellingen. De gezinnen van de Europese ambtenaren, met hoog 
inkomen en een grote koopkracht, stimuleren werkgelegenheid in de handel en de diensten. Van de 
bijkomende 12.000 Europese gezinnen die in Brussel zullen komen werken, zullen er 2/3 in het 
Gewest wonen. Ze vertonen een zeer stedelijk gedragspatroon en zullen dus deelnemen in de 
herovering van de woonfunctie in de centraal gelegen wijken die goed door het gemeenschappelijk 
vervoer bediend worden. 
Anderzijds, moet het Gewest een groot aantal kantoren die door deze Europese instellingen gebruikt 
worden, kunnen assimileren. Naast de 734.000 m² die ze nu reeds gebruiken in Brussel zullen ze nog 
900.000 m² nodig hebben. Drie vierde daarvan is reeds in uitvoering, er blijft dus nog 230.000 m² te 
bouwen in de nabijheid van het openbaar vervoer. 

DE INDUSTRIËLE ACTIVITEITEN MODERNISEREN OM HUN VERDER VERVAL TE 
VERTRAGEN EN NIEUWE ONDERNEMINGEN UIT DE SPITSSECTOREN ONTHALEN 

Brussel kan bogen op een jarenoude industriële traditie. Het Gewest moet inspanningen leveren om 
een sterke sector van goederenproductie op zijn grondgebied te behouden. De nu aanwezige industrie 
moet ondersteund worden, onder meer in het havengebied, maar het Gewest moet ook zorgen voor het 
onthaal van nieuwe industriële ondernemingen uit de hoogtechnologische sectoren, die aangetrokken 
worden door de research en ontwikkelingsactiviteiten aan de Brusselse universiteiten.. 
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De prioritair weerhouden sectoren zijn: de agro-voeding, de precisienijverheid, de communicatie, de 
gezondheid, de milieutechnologie en de nieuwe druktechnieken. Deze toekomstsectoren zullen 
gewestelijke overheidssteun voor economische expansie kunnen krijgen en bijstand van Technopol, 
een structuur die opgericht werd om de synergiën tussen en de technologietransferten naar Brusselse 
ondernemingen aan te moedigen. 

OPWAARDEREN VAN DE HANDELSACTIVITEITEN EN VAN DE VOORZIENINGEN 

De bloei van handelskernen is afhankelijk van vier factoren: hun bereikbaarheid, de koopkracht van 
de doelgroepen, de aantrekkelijkheid van de kern zelf en het totale aanbod aan handelsoppervlakte in 
het gewest en in de rand. Het Gewest kan actie voeren voor de verbetering van alles wat voor deze 
sector van belang is:  
�� de reorganisatie en de verbetering van de openbare ruimte 
�� de regelmatige uitgave van een witboek ter evaluatie van de handelsvitaliteit 
�� het invoeren van een stelsel van “handelskerncontracten”, met betrekking tot de toegankelijkheid, 

de netheid, de veiligheid, het gebruiken van de verdiepingen boven de handelszaken. 
Tegen 2005 zouden er meer dan 18.000 arbeidsplaatsen kunnen geschapen worden, onder meer in de 
handel en de stedelijke diensten, dankzij de verhoopte toename van de bevolking. 

BEHEERSEN VAN DE VESTIGING VAN DE ACTIVITEITEN IN DE STAD 

De belangrijkste innovatie die het GewOP invoert is het lokaliseren van de verschillende soorten van 
activiteiten in de sites die het best aan hun specifieke noden inzake vervoer zijn aangepast, met 
beperking van de hinder voor de gemeenschap die door deze activiteiten zou kunnen veroorzaakt 
worden. 

BEHEERSEN VAN DE ADMINISTRATIEVE FUNCTIE 

Men stelt vast dat de terreinen die een kantorenbestemming hebben of die het voorwerp zijn van 
plannen voor nieuwe inplantingen over het hele gewest verspreid liggen. Het doel van het plan is het 
samenbrengen van de nieuwe inplantingen in kernen die goed bediend worden door het openbaar 
vervoer op lange afstanden. Dit moet de beperking van het gebruik van de wagen voor de woon-werk 
verplaatsingen mogelijk maken en tegelijk het gemeenschappelijk vervoer rentabiliseren. Drie soorten 
acties worden gevoerd :  
�� de inplanting van de administratieve functie beperken tot bestaande kernen die goed vanuit het 

hele land bediend worden door het openbaar vervoer en dicht bij een station liggen;  
�� de onwettige inname van woningen door kantoren geleidelijk beperken in de residentiële wijken en 

ze in het gemengde weefsel lokaliseren; 
�� vermijden dat er stadskankers ontstaan door het bevorderen van de renovatie van verouderde 

kantoorgebouwen, als ze goed gelegen zijn ten aanzien van knooppunten van het openbaar vervoer 
en door het herbestemmen van deze gebouwen voor ander gebruik indien dit niet het geval is. 

DE VESTIGING VAN INDUSTRIËLE AMBACHTEN IN HET GEWEST BEVORDEREN 

In het bijzonder voor de Vijfhoek: 
�� versterken van activiteiten die voordeel kunnen halen uit de nabijheid van de haven- en 

vervoeractiviteiten in de kanaalzone; 
�� behouden van de activiteiten in het stedelijk weefsel door de gemengdheid van de functies te 

bevorderen. 
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DE RUIMTELIJKE STRUCTUUR VAN DE HANDELSKERNEN VERBETEREN 

De heroplevingsacties moeten zich prioritair op het centrum richten, het klantencomfort moet 
verbeterd worden, onder meer door betere bereikbaarheid met de wagen en met het openbaar vervoer 
en door comfortabelere toegankelijkheid voor de voetgangers. 

DE UITVOERING VAN HET GEWOP 

STADSPROJECT KAART NR. 1 

De kaart illustreert op samenvattende wijze de hiervoor vermelde twaalf beginselen. 

RICHTINGGEVENDE KAART NR. 2: DE GROTE STEDELIJKE GEBIEDEN 

De kaart van de grote gebieden geeft de gewenste morfologie van de stad weer en erkent het belang 
van de Vijfhoek. De dichte stad is uiteraard een gemengde stad. In overdruk stemt de grootstedelijke 
centraliteit overeen met het grondgebied waarop de grote culturele, politieke, economische en 
symbooldragende elementen van de stad geconcentreeerd (zullen) aanwezig zijn. 

RICHTINGGEVENDE KAART NR. 3: DE BESCHERMING VAN DE ECONOMISCHE 
VERSCHEIDENHEID 

De kaart arbitreert de ruimtelijke strategiën inzake economische activiteiten. Naast de 
bedrijfsgebieden van stedelijke aard uit het Gewestplan en de grootstedelijke administratieperimeters, 
de perimeters voor stedelijke industrie, de perimeters voor haven- en vervoersactiviteiten, de 
perimeters van gewestelijk belang en de perimeters van gewestelijk belang met uitgestelde uitvoering, 
die allen een rechtstreekse verordenende kracht hebben, bepaalt de kaart ook een ruimte voor 
prioritaire economische tussenkomst waarin de begeleiding en steunmaatregelen van het Gewest zich 
zullen moeten concentreren. 

RICHTINGGEVENDE KAART NR. 4: HET ERFGOED EN DE STADSVERFRAAIING 

Op deze kaart zijn de samenstellende elementen van het stedelijk landschap opgenomen: de al of niet 
prioritaire structurerende ruimten, de stadspoorten, de perimeters van cultureel, historisch, esthetisch 
belang of voor verfraaiing, het opmerkelijk onroerend erfgoed, de nieuw aan te leggen en de 
bestaande grote groene ruimten, de groene wandeling, de groene vermazing langs het kanaal, een 
prioritair ingroeningsgebied dat de Vijfhoek en een groot deel van de dichte stad in de eerste kroon 
dekt, de te beschermen groene stad in de tweede kroon. In de Vijfhoek liggen structurerende ruimten 
en opmerkelijk onroerend erfgoed. Hij ligt zelf volledig in een perimeter van PCHEWS. 

RICHTINGGEVENDE KAART NR. 5: HET OPENBAAR VERVOER 

Deze kaart vermeldt enkel het openbaar vervoer op sporen en de buslijnen met een eigen bedding. De 
gemakkelijk te wijzigen bustrajecten op de wegenis werden niet opgenomen. Er wordt onderscheid 
gemaakt tussen het bestaande en hetgeen ter studie ligt. 
De bijhorende tekst behandelt achtereenvolgens: 

�� de mogelijke opties inzake spoorwegen (van de HST tot het GEN); 
�� de ontwikkeling van het MIVB net; 
�� de mogelijke opties voor de verbetering van de commerciêle snelheid van de bovengrondse 

netten, met inbegrip van het VICOM-programma dat op een kaart in bijlage werd 
toegevoegd; 

�� de overstapparkings. 
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DE VICOM TRAJECTEN ZIJN OPGENOMEN OP KAART 1.4.3.6 BIS 

RICHTINGGEVENDE KAART NR. 6: SPECIALISATIE VAN DE WEGENIS EN 
OPWAARDERING VAN DE OPENBARE RUIMTEN 

Deze kaart maakt een onderscheid tussen het gewestelijk net (snelwegen, grootstedelijke wegen, 
hoofdwegen), het interwijkennet (de interwijkenwegen) en het wijknet (wijkverzamelwegen en 
plaatselijke straten). De grote gewestelijke overstapparkings werden eveneens opgenomen. 
De bijhorende tekst behandeld achtereenvolgens: 

�� de algemene organisatie van het verkeer in drie netten; 
�� de wegenis van gewestelijk belang die bestudeerd wordt; 
�� de bewegwijzering en het beheer van de verkeerslichten op kruispunten; 
�� de beginselen voor het aanpassen en beheren van het verkeer; 
�� de bescherming van het bovengronds openbaar vervoer; 
�� het fietsverkeer, met inbegrip van de aanleg van fietsroutes, waarvan het tracé op de 

toegevoegde kaart werd opgenomen (ondertussen zijn de trajecten 1, 11, 12, 13, 15 en 16 
prioritair geworden); 

�� het verkeer van voetgangers en van personen met beperkte mobiliteit; 
�� lokale verkeers- en parkeerplannen. 

De gewestelijke en interwijken netten verdelen het grondgebied in “zones voor plaatselijk verkeer”, 
daarbij stemt elke zone niet noodzakelijk overeen met de sociologische wijken of buurten. Binnen het 
wijknetwerk kan de gemeente, in samenwerking met de buurgemeenten en met het Gewest, de 
wijkverzamelwegen bepalen. Het doorgaand verkeer moet er verboden zijn. Sommige heel grote zones 
voor plaatselijk verkeer zullen misschien toch bijkomende interwijkenwegen moeten aanvaarden. De 
fietsroutes zijn opgenomen op Kaart 1.4.3.7 bis. 

VASTGOEDBELEID 

De uitvoering van het vastgoedbeleid vereist dat men kan beschikken over:  
�� hervormde rechtsbepalingen om een efficiëntere actie van de overheden in de hand te 

werken (voorkooprecht, fiscale bestraffing van “slapende” onroerende goederen, 
ontmoediging van vastgoedspeculatie,...); 

�� een gewestelijk vastgoedbedrijf. Het werd opgericht door de ordonnantie van 8 september 
1994, maar is nog niet echt operationeel. 

DE MIDDELEN VAN HET GEWOP 

Voor de uitvoering van het GewOp zijn begrotingsmiddelen en een aangepaste regelgeving vereist. 
Daar het GewOp werd aangenomen in maart 1995, op het einde van de gewestelijke legislatuur, is het 
normaal te noemen dat dit luik nog niet werd uitgevoerd. Voor zijn opvolger ligt dat anders, want hij 
kan vanaf het begin van de legislatuur ingrijpen. 
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4. PROJECTEN 
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Kaart 4. (Atlas 1, deel 1) Ontwerpen voor gehelen 
Kaart 4. (Atlas 1, deel 1) Gebouwen en openbare ruimten 
Afbeeldingen cfr. infra 
 

ONTWERPEN VOOR GEHELEN 

Twee operationele ontwerpen. 
Het Wijkcontract Papenvest viseert een sanering van de wijk in al zijn aspecten: meubilair, openbare 
ruimten, sociaal... Het beslaat de periode 1997 tot 2000. 
De Koninklijk Reisweg (cfr. infra "Openbare ruimten"). 
 
Vijf studie-ontwerpen voor de uitwerking van nieuwe BBP's: 
Begijnhof en Îlot sacré: studie van het basisdossier 
Kolenmarkt, Zavel, Koning: ter studie 
 

GEBOUWEN 

Er bestaan een groot aantal vastgoedontwerpen. Vanzelfsprekend verkeren sommige nog in een 
conceptuele fase, maar talrijke andere zijn reeds het onderwerp van een stedenbouwkundig dossier. 
Kleinere huisvestingsprojecten, soms in combinatie met handelszaken, komen veel voor en zijn 
beperkter van omvang en vooral geconcentreerd ten oosten van de centrale lanen, Hoogstraat. Ze zijn 
gedeeltelijk opgezet door de overheid. 
Grote ontwerpen voor uitrustingen met belangrijke inzetten: het museum en het park op het terein van 
Philips aan het Fontainasplein, de herwaardering van het station van Kapellekerk (Recyclart), het 
recyclagecentrum in het Wijnpaleis, Huidevettersstraat, het bedrijfscentrum in de Aalststraat, de 
uitbreiding van de school Bischoffsheim. 
 
Bovendien bestaat er een groot aantal ontwerpen van Interenvironnement, ARAU, CGAM, 
architectuurscholen en verenigingen die zich inzetten voor de verbetering van het stedelijk 
levenskader, bijvoorbeeld de verbinding Congresstraat-Zandstraat. 
 

OPENBARE RUIMTEN 

Voor het merendeel van de grote assen zijn onderwerpen voorgesteld, die in min of meer gevorderde 
stadia verkeren. 
De Koninklijke Reisweg, in een zeer speciale context en dankzij de financiële steun van het 
samenwerkingsakkoord, wordt momenteel gerealiseerd. 
Voor de doorsteken van de Noord-Zuid-Verbinding werd de wedstrijd Keizerin ingericht. 
De heraanleg van de centrale lanen, die het verkeer beperkt en de handelszaken en de voetgangers een 
nieuwe vitaliteit verleent, is door iedereen gewenst, maar is nog niet het onderwerp van een studie 
geweest. 
 
Een groot aantal meer precieze ontwerpen zijn geprogrammeerd in het vijfjarig investeringsplan. In 
dit plan worden de ontwerpen opgenomen van de Stad, en in bepaalde gevallen ook de ontwerpen van 
de inwoners, bijvoorbeeld in het kader van "Brussel mobiel". 
 
Interenvironnement, het Atelier de Recherche et d'Actions Urbaines, het CGAM en andere 
verenigingen hebben meerdere ontwerpen voorgesteld.
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1. LIJST VAN KAARTEN, SCHEMA'S, TABELLEN EN ILLUSTRATIES 
  

 Document 
1 Document 

Atlas 1 
(deel 1) 

I. DEEL EEN. 
BESTAANDE SITUATIE. DIAGNOSE 

  

1. BESTAANDE FEITELIJKE SITUATIE 
  

1.1. DE SITUATIE VAN DE GEMEENTE 
  

1.2. DE ACTIVITEITEN VAN DE STAD 
  

1.2.1. OVERHEERSENDE STEDENBOUWKUNDIGE BESTEMMING PER HUIZENBLOK.  
GOEDEREN ZONDER BESTEMMING 

  

 Overheersende stedenbouwkundige bestemming.............................................................................................................. ................... Kaart 1.2.1 
 Ruimtelijke spreiding parkeerruimte/tewerkstelling/kantoren.......................................................................................... Grafiek  
 Huisvesting - ondernemingen - kantoren - uitrustingen - handelszaken - groene ruimten............................................ Kaarten  
1.2.2. BEVOLKING EN HUISVESTING   
 Evolutie van de bevolking van 1300 tot 1996 (Vijfhoek).................................................................................................. Grafiek  
 Evolutie van de bevolking in % van 1975 tot 1996 (Politiedivisies)................................................................................. Grafiek  
 Bevolkingsdichtheid (1991) (Vijfhoek, per statistische sector)......................................................................................... Kaart  
 ........................................................................................................................................................................................... Tabel  
 Bevolking, per nationaliteit in % (1991) (Vijfhoek).......................................................................................................... Grafiek  
 Leeftijdspyramide (1991) (Gewest - Stad - Vijfhoek)........................................................................................................ Grafiek  
 Openbare woninginitiatieven............................................................................................................................................ ................... Kaart 1.2.2.2. 
 Sociale huisvesting............................................................................................................................................................ ................... Kaart 1.2.2.2. 
1.2.3. ECONOMIE EN TEWERKSTELLING   
 Tewerkstelling in 1991...................................................................................................................................................... Grafiek  
 Evolutie van de tewerkstelling van 1977 tot 1991............................................................................................................. Grafiek  
 Vestigingen van industriële produktie............................................................................................................................... ................... Kaart 1.2.3.1. 
 Actieve en niet-actieve bevolking...................................................................................................................................... Grafiek  
 Bezette actieve bevolking, per beroepsstatuut................................................................................................................... Tabel  
 Evolutie van de werkloosheid tussen 1989 en 1996.......................................................................................................... Grafiek  
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 Handelsactiviteiten............................................................................................................................................................ ................... Kaart 1.2.3.2. 
 Teken van handelsactiviteit............................................................................................................................................... ................... Kaart 1.2.3.2. 
 HORECA........................................................................................................................................................................... ................... Kaart 1.2.3.2. 
1.2.4. UITRUSTINGEN EN DIENSTEN   
 Schooluitrustingen......................................................................................................................................................... ................... Kaart 1.2.4.2. 
 Evolutie van het schoolbezoek........................................................................................................................................... Grafiek  
 Sport-, spel- en rustuitrustingen.................................................................................................................................... ................... Kaart 1.2.4.3. 
 Culturele uitrustingen en erediensten............................................................................................................................ ................... Kaart 1.2.4.4. 
 Sociale uitrustingen....................................................................................................................................................... ................... Kaart 1.2.4.5. 
1.2.5. SOCIALE ZAKEN EN GEZONDHEIDSZORG   
 Inkomens in 1993 (Vijfhoek per statistische sector).......................................................................................................... Kaart  
 Steun van het OCMW (12/95) (Vijfhoek per statistische sector)....................................................................................... Kaart  

1.3. DE VORMEN VAN DE STAD   
1.3.1. DE OPENBARE RUIMTE EN HET STEDELIJK LANDSCHAP   
 Stedelijk landschap............................................................................................................................................................ ...................  
 Activiteiten in de openbare ruimte.................................................................................................................................... ................... Kaart 1.3.1.2. 
 Typologie van de openbare ruimte.................................................................................................................................... ................... Kaart 1.3.1.2. 
1.3.2. DE BEBOUWING   
 De bebouwde ruimte......................................................................................................................................................... ................... Kaart 1.3.2.1.1. 
 Toestand van de bebouwing.............................................................................................................................................. ................... Kaart 1.3.2.1.2. 
 Bezienswaardig onroerend erfgoed................................................................................................................................... ................... Kaart 1.3.2.2. 
 Leegstaande gebouwen en onbebouwde terreinen............................................................................................................ ................... Kaart 1.3.2.3.1. 
 Onbebouwde terreinen. Periode van afbraak................................................................................................................... ................... Kaart 1.3.2.3.1. 
 Kantoorgebouwen............................................................................................................................................................. ................... Kaart 1.3.2.3.2. 
 Hotels................................................................................................................................................................................ ................... Kaart 1.3.2.3.3. 
1.3.4. LEVENSKADER EN MILIEU   
 Groene ruimten................................................................................................................................................................. ................... Kaart 1.3.4.1. 
 Berekend verkeersgeluid................................................................................................................................................... ................... Kaart 1.3.4.2. 
 Bronnen van nachtlawaai.................................................................................................................................................  Kaart 1.3.4.2. 

1.4. DE VERPLAATSINGEN IN DE STAD   
 Structuur van de hoofdwegen op Gewestelijk niveau........................................................................................................ ................... Kaart 1.4.1. 
 Autoverkeer....................................................................................................................................................................... ................... Kaart 1.4.2. 
 Openbaar vervoer............................................................................................................................................................. ................... Kaart 1.4.3. 
 Voetgangers en fietsers..................................................................................................................................................... ................... Kaart 1.4.4. 
 Parkeren op de openbare weg........................................................................................................................................... ................... Kaart 1.4.7. 
 Openbare parkings............................................................................................................................................................ ................... Kaart 1.4.7. 
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1.5. OPENBAAR BEHEER   
 Eigendommen van de overheid......................................................................................................................................... ................... Kaart 1.5. 

1.6. SYNTHESE VAN DE DIAGNOSE   
 Gebrek aan evenwicht oost - west..................................................................................................................................... Kaart 1.6.... Kaart 1.6. 
 Breuken............................................................................................................................................................................. Kaart 1.6.... Kaart 1.6. 

2. BESTAANDE RECHTSTOESTAND 
  

2.2. DE BBP'S 
  

 Bijzondere Bestemmingsplannen en verkavelingsvergunningen....................................................................................... ................... Kaart 2.2. 
 Voornaamste bestemmingen van de BBP's....................................................................................................................... ................... Kaart 2.2. 

2.7. BESCHERMDE GOEDEREN 
  

 Beschermde goederen. Behoud van het onroerend erfgoed.............................................................................................. ................... Kaart 2.7. 
 Vrijwaringszones van beschermde monumenten............................................................................................................... ................... Kaart 2.7. 

2.8. STADSRENOVATIE 
  

 Stadsrenovatie................................................................................................................................................................... Kaart  

2.9. HET ADMINISTRATIEVE STATUUT VAN HET WEGENNET 
  

 Gewestelijk wegennet en waterlopen................................................................................................................................. ................... Kaart 2.10. 

2.11. BESCHERMDE UITZICHTEN 
  

 Beschermde uitzichten ................................................................................................................................................ ................... Kaart 2.10 
    ................................................................................................................................................ Lijst  
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4. ONTWERPEN 
  

 Algemene ontwerpen......................................................................................................................................................... ................... Kaart 4. 
 Gebouwen en openbare ruimten....................................................................................................................................... ................... Kaart 4. 
 Herstelling van de verbinding tussen de Onze-Lieve-Vrouw ter Sneeuwwijk met de benedenstad. Nieuwe toegang tot 
 het park van het Rijkadministratief Centrum.................................................................................................................... 

 
Afbeelding 

 

 Kruidtuinlaan: overdekking van de kleine ring om de Kruidtuin met de Vijfhoek te verbinden....................................... Afbeelding  
 Gerechtsplein tussen de Lebeaustraat en de Gasthuisstraat, heraanleg en inrichting van handelszaken onder de brug. Afbeelding  
 Grootsermentstraat: huidige toestand. Ontwerp van rij-aanplantingen om het landschap te herstructureren................ Afbeelding  

KAARTEN VOOR POSITIEBEPALING 
  

 Statistische sectoren.......................................................................................................................................................... ................... Kaart 
 Voornaamste straatnamen................................................................................................................................................. ................... Overtrekpapier 
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2. BRONNEN 

ALGEMENE BRONNEN 

�� Belgacom - telefoongids en infobel. 
�� Luchtfoto's (1995). 
�� Kaart NIG (1/10.000, 1994). 
�� Stad Brussel - Jaarverslagen. 
�� Volks- en huisvestingstelling (Nationaal Instituut voor Statistiek, 1981-1991). 
 

1. 2. 2. BEVOLKING EN HUISVESTING 

�� Bevolkingsgegevens van de Stad Brussel - Departement Demografie van de Stad Brussel. 
�� Rijksregister. 
�� Demografische statistieken van het NIS. Statistische indicatoren van het Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest (BRES). 
�� Mise à jour des prévisions des flux de voyageurs sur différentes variantes de tracé du réseau des 

lignes de transports en commun de l'agglomération bruxelloise (Sobemap, 1991). 
�� Rondvraag Huishoudens - Irisplan Gewestelijk Vervoer (Sobemap, 1991). 
�� Sint-Lukaswerkgemeenschap, Inventaris van de sociale woningen te Brussel, Brussel, 1985. 
�� Gegevens inzake de sociale woningen: Brusselse Haard, ASSAM, SORELO, S.C.L.A.B.,Brusselse 

Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij. 
�� Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij Brussel. 

1. 2. 3. ECONOMIE EN WERKGELEGENHEID 

�� Les établissements industriels de production, Brussel, ULB, 1991). 

1. 2. 4. UITRUSTINGEN EN DIENSTEN 

�� DEGADT, J. , Structuur van het secundair onderwijs te Brussel: een sociaal-economische analyse, 
Brussel, BRES-dossier nr. 29, 1995. 

�� SCHAUT, Ch. , Les attentes des jeunes de Bruxelles Rapport de recherche pour l'asbl "Jeunesse à 
Bruxelles", oktober 1994. 

�� Diverse studies inzake de commerciële kernen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, (The 
Performers Group, 1994-1996). 

�� 28ste Gids voor het Nederlandstalig onderwijs te Brussel. 
�� Inventaris van de Gemeentescholen, Stad Brussel - Departement Openbaar Onderwijs, 1996. 
�� De kaart van de inkomens van Uw wijk, Stad Brussel - Kabinet van de Schepen van Sociale Zaken, 

1996. 
�� Solidarité des Marolles - Annuaire 1995, Coordination et Solidarité Sociale des Marolles vzw, 
�� Brussels zakboekje, Brusselse Welzijnsraad. 
�� Inventaris van de bibliotheken, Stad Brussel - Departement Openbaar Onderwijs, 1996. 
�� Guide des loisirs actifs, IDJ vzw, 1996. 
�� Le souffleur, Brussel, Maison du Spectacle de la Bellone, 1995. 
�� Groene ruimten en speelpleinen, Stad Brussel - Dienst Groene Ruimten en Speelpleinen, 1996. 
�� Inventaris van sportclubs en -uitrustingen, Stad Brussel - Sportdienst, 1996. 

1. 2. 5. SOCIALE ZAKEN EN GEZONDHEIDSZORG 

�� Globaal Sociaal Plan, OCMW, 1996. 
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�� Etat de la pauvreté dans la Région de Bruxelles-Capitale - Rapport Final, Fondation Travail-
Université en onderzoeksgroep Armoede en Sociale Uitsluiting - Universiteit Antwerpen, september 
1995. 

�� L'approche cartographique des quartiers défavorisés de l'Agglomération Bruxelloise, Koning 
Boudewijn Stichting, 1984. 

1. 3. 2. DE BEBOUWING 

1. 3. 2. 1. De bebouwde ruimte 
�� Etude cartographique des zones à protéger et à rénover de la Région de Bruxelles-Capitale, Brussel, 

Institut de Sociologie de l'ULB i.o.v. de Koning Boudewijn Stichting, 1989-1990. 
�� Lijst van de aanvragen voor stedenbouwkundige vergunningen (jaren 1992-1997). 
�� Lijst van de comfortpremies toegekend door het Gewest (tot 1991). 
 
1. 3. 2. 2. Het erfgoed 
�� MARDAGA, P. (ed.), Bouwen door de eeuwen heen in Brussel. Inventaris van het cultuurbezit in 

België. Architectuur. Stad Brussel. Binnenstad, Luik, 1989, 3 delen. 
�� Diverse thematische inventarissen van het stadscentrum: Le patrimoine scolaire, Koning Boudewijn 

Stichting; Le patrimoine industriel, AAM en La Fonderie; Le patrimoine Art Nouveau, ARAU; Les 
cinémas, La Rétine de Plateau... 

�� CULOT, M. , E. HENNAUT, M. DEMANET, C. MIEROP, Le bombardement de Bruxelles par Louis 
XIV et la reconstruction qui s'en suivit 1695-1700, Brussel, AAM, 1992. 

 
1. 3. 2. 3. Grondbeleid en vastgoed 
�� DE CORTE, S. , W. DE LANNOY en M. RIJDAMS, Leegstaande gebouwen en speculatie in 

Brussel, Brussel, Geografisch Instituut van de VUB en de Brusselse Raad voor Leefmilieu, 1995. 
�� NOËL, F. , Les immeubles inoccupés de l'agglomération bruxelloise, Brussel, Fondation Roi 

Baudouin, 1984. 
�� DESQUESNES, V. en J. WIJNANTS, Les chancres urbains à Bruxelles, onuitgegeven verhandeling, 

Université Catholique de Louvain, 1996. 
�� OST, C. en C. SCHAUT, Huisvesting in Brussel: het geval van de leegstaande woningen, Brussel, 

BRES-dossier nr. 4, 1991. 
�� Observatoire de l'Habitat  en Observatoire des Bureaux, diverse uitgaven, BRAT, Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest, 1992-1997. 
�� Inventaris van de gebouwen onderworpen door de belasting op de leegstaande en verwaarloosde 

gebouwen, Stad Brussel - Departement Financiën. 
�� Inventaris van beschikbare industriële gebouwen, GOMB. 
 
1. 3. 2. 3. Hotels 
�� Inventaris van de hotels, BRAT, Brussels Hoofdstedelijk Gewest, 1997. 
�� T.I.B. - Toerisme en Informatie Brussel. 
 
1. 3. 2. 4. Kantoren 
�� Inventaris van de kantoren, BRAT, Brussels Hoofdstedelijk Gewest, 1997. 
 

1. 3. 4. LEEFOMGEVING EN MILIEU 

�� Les nuisances acoustiques en Région Bruxelloise, studie uitgevoerd door Inter-Environnement Brussel 
i.o.v. het Belgisch Instituut voor Milieubeheer, april 1996. 

�� Les voiries arborées, Stad Brussel - Dienst Groene Ruimten en Speelpleinen, 1997. 
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3. WETTEN EN REGLEMENTEN 

1. 3. 1. DE OPENBARE RUIMTE 

Reglement van het aanplakken en de publiciteit. 
Reglement van de belastingbijdragen op de terassen en de toonbanken. 
Contracten Stad Brussel / Concessiehouders (types van contracten: kiosken, planimeters,...). 
Beheerscode. 

1. 3. 2. DE BEBOUWING 

1. 3. 2. 3. Grondbeleid en vastgoed 
De juridische en politieke middelen van het Gewest en de Stad 
�� Gemeentebelasting op de leegstaande en verwaarloosde gebouwen van 19.12.1996. 
�� Bevoegdheden van de burgemeester inzake de leegstaande en de verwaarloosde gebouwen, 

(verklaring van onbewoonbaarheid, besluit tot afbraak en verplichting tot het uitvoeren van werken). 
�� Verwerving of onteigening van verwaarloosde gebouwen door de Gemeente (Besluit van de 

Executieve van 19 juli 1990 en ministeriële circulaire Nr. 2 van 28 maart 1991). Gewestelijke toelage 
van 85%. 

�� Renovatie van gebouwen door de Gemeente en het OCMW (Koninklijk Besluit van 8 februari 1980) 
met Gewestelijke toelagen. 

�� Wijkcontracten (Organieke ordonnantie van 7 oktober 1993): Gemeentelijke, Gewestelijke en private 
financiering. 

�� Reglement op de publiciteitsborden. 
�� Permanente inventaris van de leegstaande gebouwen en de onbebouwde terreinen (Organieke 

ordonnantie van 29 augustus 1991 van de ruimtelijke Ordening en de Stedenbouw). 
�� Renovatie en verenigingen (Besluit van de Executieve van 29 maart 1990). Toekenning van de 

toelagen voor de renovatie van woningen ten behoeve van verenigingen die ijveren voor de 
huisvesting. 

�� Woningfonds van de Bond van Grote en Jonge Gezinnen.  
�� GOMB - Dienst voor Stadsrenovatie. 

1. 3. 4 LEEFOMGEVING EN MILIEU 

1.3.4.2. geluidsoverlast 
 
De normen 
Op nationaal niveau bestaan er drie normen. Het B.I.M. heeft recent de normen voor het akoestisch 
niveau vastgesteld die opgevolgd moeten worden bij het indienen van een aanvraag voor een 
milieuvergunning. 
 
De aanbevelingen 
Internationale organisaties, zoals het W.G.O. en de O.E.S.O., verstrekken de aanbevelingen met 
betrekking tot de criteria voor de volksgezondheid inzake de grenswaarden van het lawaai, bijvoorbeeld 
in de stad of in de woningen. 
 
De reglementen 
Concreet zijn er vier niveaus van wetgevende machten met betrekking tot het milieu: 
de Europese Gemeenschap, de federale Staat, het Gewest en de Stad. 
 
De Europese Gemeenschap 
Bepaalde richtlijnen die de maximumgrens van de geluidsuitzendingen van een bepaald aantal toestellen 
vastleggen, zoals onder andere de motoren en het materieel van werven (Richtlijn 84/532/CEE), de 
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huishoudtoestellen (Richtlijn 86/594/CEE) en de burgerlijke subsonische vliegtuigen (Richtlijn 
86/629/CEE), moeten overgeschreven worden in de wetgeving van de lidstaten. 
 
De Belgische Staat 
Het Strafwetboek hecht belang aan de strijd tegen geluidsoverlast. Het legt inderdaad straffen op aan "zij 
die schuldig bevonden worden aan het veroorzaken van geluidsoverlast of nachtlawaai die de rust van de 
inwoners verstoren." 
Het Burgerlijk Wetboek verleent iedereen het recht om te genieten van zijn bezittingen en dus van zijn 
rust. 
De kaderwet van 18 juli 1973 en zijn toepassingsbesluiten organiseren effectief de strijd tegen het lawaai 
(bevoegdheden, controle, sancties bij overtredingen,...). 
Het K.B. van 24 april 1977 legt de akoestische normen voor de muziek in openbare en private 
gelegenheden vast (toepassing van de nationale normen). 
 
Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
De Besluiten van de Executieve van16 mei 1991 integreren de Europese bepalingen die de 
geluidsniveaus van bepaalde soorten toestellen beperken. 
De ordonnantie van 16 mei 1991 heeft betrekking tot de strijd tegen het lawaai in rust- en 
verblijfsplaatsen en passen de Europese richtlijnen inzake lawaai toe in het Brusels Gewest (toepassing 
van de nationale normen). 
De Algemene Bouwverordening van de Agglomeratie (titel 20) reglementeert de isolatie van 
woongebouwen tegen buitengeluiden. 
De ordonnantie van de Executieve van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 30 juli 1992, voor de 
ingedeelde inrichtingen (milieuvergunningen). 
 
De Stad Brussel 
In het algemeen politiereglement schrijft het artikel 561-1 inzake de openbare rust dat "onverminderd de 
wetten, besluiten en reglementen inzake geluidshinder veroorzaakt in private eigendommen of openbare 
plaatsen, wanneer zij op de openbare weg hoorbaar zijn, de sterkte van het straatlawaai niet overtreffen." 
 
Artikel 135 van de Gemeentewet geeft de gemeenschap de opdracht om de netheid, de zekerheid, de 
hygiëne en de rust te verzekeren. 
 
1. 3. 4. 3. Afval 
Reglement van 15 juli 1993 inzake de ophaling van het huisvuil. 
Besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vervangende het Besluit van 23 april 
1992 inzake de tarifering van de prestaties van het Net Brussel. 
Besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 23 maart 1993 inzake het beheer 
van het afval van de activiteiten van gezondheidszorg. 
Ordonnantie van 7 maart 1991 inzake de beperking en het beheer van het afval. 
 
 

1. 5. HET OPENBAAR BEHEER 

1. 5. 3. Netheid 
Gemeentereglement van 27 januari 1992 inzake de tarifering van de kosten door de Stad vanwege de 
tekortkomingen inzake de openbare netheid. 
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4. KALENDER EN ONDERWERP VAN VERGADERINGEN EN 
OVERLEGRONDES TUSSEN DE AUTEURS VAN HET PROJECT EN 
EXTERNE ACTOREN 

KALENDER EN ONDERWERP VAN ONTMOETINGEN EN OVERLEGRONDES 

�� 21.02.96: Vergadering "Stadskankers" 
Onderwerp: voorstelling van de resultaten van het onderzoek i.v.m. de stadskankers van de VUB 
(Dhr. Delannoy en Dhr. De Corte). 

�� 27.02.96: Vergadering met economische actoren 
Onderwerp: problemen van de handelaars in het bijzonder van de Nieuwstraat en de A. Maxlaan. 
Vooruitzichten van de verbetering op het vlak van de handel en de inrichting van de openbare ruimte. 
Aanwezigen: Kamer van Koophandel en Industrie van Brussel, Vereniging der handelaars van het 
centrum (Dhr. Berlinbau, Dhr. Markey en Dhr. Steyart). 

�� 6.03 en 20.06.96: Vergadering met het OCMW van de Stad Brussel 
Onderwerp: uiteenzetting van de bestaande situatie van de structuren en de sociale steun verleend 
door het OCMW. 

�� 25.05.96: Vergadering met vertegenwoordigers van de KMO's 
Onderwerp: stand van zaken van de KMO's in het centrum, problemen en voorstellen (politieke, 
economische, transport en parkeren). Magasins Dandoy en Ligne. 

�� 30.05.96: Vergadering "Huisvesting" 
Onderwerp: ontmoeting met "Bed and Brussels" vzw, dienst huisvesting en onthaal van toeristen en 
zakenreizigers in Brusselse gezinnen; toepassing op de Vijfhoek. 

�� 20.06.96: Vergadering met het Departement Financiën van de Stad 
Onderwerp: financiële balans van de Stad en uiteenzetting van de verschillende activiteiten - 
Belasting op de leegstaande gebouwen. 

�� 25.06.96: Vergadering "Jeugd" 
Onderwerp: ontmoeting met de terreinwerkers: voorstelling van de huidige toestand en de wensen van 
de verenigingen die in de sector werkzaam zijn. Aanwezigen: Dienst Jeugd van de Stad Brussel, Jeugd 
in Brussel vzw, Dienst Jeugd en Preventie van de Politie van Brussel, verantwoordelijke van het 
Buurthuis 2 van het OCMW, Jeugd en Stad. 

�� 9.07.96: Vergadering "Sociale en gezonsdheidszorg" 
Onderwerp: ontmoeting met de terreinwerkers: voorstelling van de huidige situatie en de 
verwachtingen van de verenigingen die in de sector werkzaam zijn. Aanwezigen: Centre de sociologie 
de la Santé (ULB), directeur van het Klein Kasteeltje, afgevaardigden van de vzw L.I.S.A., RISO, 
Télé Service. 

�� 17.09.96: Vergadering "Cultuur" 
Onderwerp: stand van zaken op cultureel vlak, doelstelling en toestand van het werk van de 
democratisering, op punt stellen van "Brussel Culturele Hoofdstad van het jaar 2000". Aanwezigen: 
Koninklijke Muntschouwburg, Beursschouwburg, Dienst Schone Kunsten van de Stad Brussel, Centre 
Bruxellois d'Action Interculturelle, Centre Culturel J. Franck, KunstenfestivaldesArts. 

�� 24.07.96: Vergadering "Quartier d'Initiative" 
Onderwerp: vergadering met de verantwoordelijken van het project van de ULB - Guide sur le 
développement de quartier en Wallonie (ZIP, zones d''initiatives privilégiées) à partir d'une 
conception transversale de l'étude d'un quartier (expérience pilote dans un quartier de Charleroi - 
axe commercial, social, économique, culturel,...). 

�� 9.01.97: Vergadering met de Cel Stadscentrum van het Waals Gewest 
Onderwerp: uiteenzetting door de verantwoordelijke van de cel i.v.m. de ervaring lopende in het 
stadscentrum van Charleroi: een nieuwe dynamiek van het stadscentrum op commercieel niveau. 
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�� 22.01.97: Vergadering met het college en het Directiecomité 
Eerste voorstelling van de bestaande situatie, de diagnose en de doelstellingen van het GemOP. 
Vraaggesprek en eerste voorstellen. 

�� Vergadering met de Departementshoofden 
Gedurende de maand februari werden verschillende vergaderingen georganiseerd met de 
verantwoordelijken van de departementen en de vorsers, teneinde de mogelijkheden te bespreken. Met 
de volgende personen werden besprekingen ondernomen: Dhr. Demeure (Stedenbouw - architectuur) - 
Dhr. Van Cauwenberghe (Openbaar Onderwijs) - Dhr. Lauwers (Organisatie) - Dhr. Fiocchi, Dhr. 
Simoens, Dhr. Dumoulin, Dhr. Colette, Dhr. Decooman (Demografie) - Mr. Winderickx en Mr. 
Bauwens (Economie), Mr. Frère (Financiën), Mr. Zylbergeld (Cultuur-Jeugd-Ontspanning-Sport), 
Dhr. Van Reusel (Politie), Dhr. Longin, Mr. Raemdonck, Mr. Willecom, Mr. Malevez 
(Wegeniswerken), Mr. Delville (Toerisme), Mr. Mayeur, Mr. Czewornogora en Mevr. Vanransbeeck 
(OCMW), Mr. Delau (Gemeentesecretaris) en Mr. Maes (Adjunct-gemeentesecretaris). 

�� Lokale Ontwikkelingscommissie 
25.09.96: raadpleging van allerhande verenigingen i.v.m. het ontwerp van het basisdossier van het 
GemOP. 
11.03.97: advies over de eerste versie van het basisdossier van het GemOP, suggesties en debat. 
23.06.97: inhoud van het basisdossier. 

�� Gemeentelijke Ontwikkelingscommissie 
25.09.96: vergaderingen met economische, sociale, culturele actoren, handelaars,... van de gemeente. 
29.04.97: raadpleging i.v.m. de eerste versie van het GemOP. 

�� Consultatiecommissie van Stedenbouw 
12.95 en 28.10.96: vergadering en raadpleging van de inwoners van de Vijfhoek 

 

BEZOEKEN VAN DE WIJKEN 

Georganiseerd in de wijken van de Vijfhoek met de inwoners voor een betere kennis van het terrein en de 
problematiek (deelname van de Groep Planning, belast met het verplaatsingsplan) 
 - 16.11.96: Koninklijke wijk / Onze-Lieve-Vrouw ter Sneeuw 
 - 23.11.96: Zavel / Marollen 
 - 28.11.96: Nachtelijke rondleiding 
 - 30.11.96: Nieuwland / Rouppe 
 - 7.12.96: Centrum / Broek 
 - 14.12.96: Vijfhoek-West 
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5. PERSONEN - BRONNEN 

Dhr. Ben Abdellah - overlegassistent 
Dhr. Boucif, Mevr. Ouadi en Mevr. Sauvage - sociale bemiddelaars 
Dhr. Cleermans - Town Center Manager 
Mevr. Clersy - Departement Openbaar Onderwijs 
Dhr. De Ceuleneer en Dhr. Raes - Politie - verantwoordelijken van de wijkagenten 
Dhr. Cooman - Departement Demografie 
Dhr. Debry - gedeputeerde Brussels Parlement 
Dhr. Delisse - Cel Geluidsoverlast - BIM 
Dhr. Devyver - Dienst Netheid - Stad Brussel 
Mevr. Duren - Cultuur 
Mevr. Ghysels - Departement Economie 
Dhr. Gryspeerdt - Departement Economie 
Dhr. Heuchon - vzw Club Jeunesse 
Mevr. Lemaire - Kabinet van de Schepen van Sport, Groene ruimten, Werkgelegenheid en Erfgoed 
Dhr. Malevez - Dienst Groene Ruimten en Speelpleinen 
Dhr. Merlin - BIM 
Mevr. A. Meurens - laboratorium lucht - BIM 
Mevr. Naisse - Dienst Eco-raadgever 
Dhr. Noben - OCMW - Job Office 
Dhr. Petit - Kamer van Koophandel en Industrie van Brussel 
Dhr. Poncelet - vzw Siloé - C.O.M.E.T.E. 
Mevr. Simoens - Kabinet van de Schepen van Sociale zaken 
Mevr. Sion - vzw Ethologia 
Dhr. Vandenhoute - Administratieve politie 
Dhr. Van Heck - Departement stedenbouw - Toelatingen en vergunningen 
Mevr. Van Noten - Politie - Dienst Jeugd en Preventie 
De Dienst voor Monumenten en Landschappen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
Het Secretariaat van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen 
De dienst Algemene Studies van het BU 
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