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Aan de lezers : 
 

Buiten de in onderhavig dossier opgenomen studie en voorstellen werd eveneens beroep gedaan op een fotograaf 
en een schrijver om aan dit werk een artistieke en culturele noot te geven. 
Aldus omvatten de rapporten en de synthesen de  per wijk uitgekozen foto’s en een tekst afkomstig van de hand 
van een schrijver. 
 

De keuze van foto’s en literaire teksten valt enkel onder de verantwoordelijkheid van de opdrachthouders en hun 
ontwerpers. 
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Il se rendit donc compte que tout était arrêté et freina 

bien à temps. Depuis qu’il s’était engagé dans l’avenue 
Franklin Roosevelt, il était devenu assez silencieux : la 
chaussée était glissante, la circulation importante, on 
pouvait supposer qu’il concentrait son attention sur la 
conduite, mais quand il fut immobilisé, il devint évident 
qu’il ne pouvait pas détacher le regard de la grande maison 
qui se trouvait à sa droite, assez en retrait, à demi cachée 
par des arbres et quelques buissons au feuillage persistant. 
Certes, cette maison est étonnante, sise de biais au milieu 
d’un vaste jardin dans cette avenue où la moindre parcelle 
de terrain vaut des millions. 
 

°       °       °        ° 
 

- Il semble que cette maison vous fascine. Chaque fois 
que nous passons ici, je vois que vous ne pouvez pas la 
quitter des yeux. Un jour, vous ferez un accident. 

Il soupira, reporta le regard vers l’avenue encombrée. 
- Ce n’est pas seulement la maison, encore qu’elle soit 

extraordinaire, dit-il à mi-voix. Ce sont les gens qui 
l’habitent. 
 

°       °       °        ° 
 

Il faut vous représenter cette maison en 1908, 
brillamment éclairée, avec des calèches qui arrivent de 
partout et des femmes couvertes de diamants et de plumes, 
quand le quartier n’était encore que prairies à la lisière de la 
forêt. Elle avait été construite par Georges Dutilleul, un 
banquier qui voulait y donner des fêtes prodigieuses, il 
rêvait qu’on se disputerait le privilège d’être invité, il y 
aurait des intrigues, des déceptions et des victoires. Mais le 
jour de l’inauguration, il trouva sur la coiffeuse de sa 
femme le coffret à bijoux vide et un mot d’adieu. Elle était 
partie avec un Argentin aussi riche que le mari et bien plus 
beau. Le banquier se tira une balle dans la tête pendant que 
les premiers invités arrivaient. 
 

°       °       °        ° 
 

La mort du banquier avait jeté le désordre dans les 
esprits, ce qui entraîne souvent le désordre dans les papiers. 
La maison resta inoccupée un an ou deux, puis Emma la 
montra à Godefroid Belmont, son fiancé : il y avait encore 
des taches de sang sur le tapis de la chambre. 
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On ne sait pas pourquoi le banquier avait demandé à 

son architecte de lui faire des chambres et des passages 
dérobés, et cela est bien agaçant. La maison apparente est 
doublée d’une maison secrète dissimulée dans les murs et 
les planchers, dont seuls Clément et Emma, les arrière-
petits-enfants, ont tout découvert. La vieille Emma était au 
courant du fait que, entre le plafond du grand salon et le sol 
de sa chambre, se trouvait un petit appartement où on 
pouvait à peine se tenir debout et qu’on y accédait par une 
porte habilement masquée dans les lambris. 
 

°       °       °        ° 
 

Le plus étrange est le secret dans le secret. Souvent, je 
me suis demandé ce qui avait pu conduire un banquier 
honorable, même s’il mourut d’être cocu, à un caprice si 
curieux. Je me dis que nous avons tous notre folie et que, 
comme aucun de nous ne comprend la sienne, il est sans 
doute inutile de s’acharner sur celle des autres. 
 

°       °       °        ° 
 

Il est certain, quand un homme s’est tué par amour, qu’il 
avait des recoins obscurs dans l’âme. Peut-être fit-il 
construire la maison à son image? Ou bien, s’apprêtant à 
vivre dans cette maison double, ouvrit-il des abîmes en lui? 
Il y en avait en moi, que je ne connaissais pas, et j’étais 
passé cent fois devant les portes dérobées de mes 
profondeurs avant de les ouvrir. Parfois, je cherche à savoir 
si je serais capable de recommencer à vivre en n’habitant 
qu’une partie de moi-même. Je suppose que non. 
 

°       °       °        ° 
 

- Est-ce que la maison est pour quelque chose dans cette 
histoire? Vous vous doutez que je le pense, et je sais bien 
que c’est une idée absurde, propre à soulever de la 
répugnance dans un esprit moderne. Mais songez-y!  Cette 
demeure double, innocente, avec ses fenêtres bien ouvertes 
sur le jardin, des couloirs clairs, lumineux comme des 
regards d’enfant - et on se glisse entre les murs. 
 

°       °       °        ° 
 

0n vous croit à votre table de travail, sous la lampe qui 
éclaire doucement les livres ouverts, même on entend une 
petite musique discrète, on sait que vous aimez Schubert 
pour accompagner l’étude, mais vous montez quelques 
marches, vous tournez, vous faites dix pas et vous ouvrez 
une autre porte. On vous attend. 

- Qui? 
- L’interdit, bien sûr! 
 
Comment auraient-ils résisté à cette maison? Elle 

exigeait un secret, ils furent tenus de l’inventer. 
 

°       °       °        ° 
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BESTAANDE  TOESTAND 
 
 
 

1. BESTAANDE FEITELIJKE TOESTAND EN DIAGNOSTIEK 

 
 

1.1. SITUERING VAN DE GEMEENTE EN DE PERIMETERS VAN DE STUDIE 
 
Kaart 1.1. 
 

De Zuidwijk wordt gevormd door de gedeelten van het grondgebied gelegen langsheen de 
Louizalaan, de Franklin Rooseveltlaan, het Terkamerenbos en een klein gedeelte gevormd 
door het Groenejagersveld en de Diesdellelaan die grenst aan de gemeente Ukkel. 
Deze wijk is verbonden met de Vijfhoek bij middel van de site van de wegenis van de 
Louizalaan, vanaf het Louizaplein tot aan het Stefaniaplein, en dit over een breedte begrepen 
tussen de vroegere boordstenen van het voetpad, momenteel gewijzigd ingevolge de 
verwezenlijkte heraanleg van 1994. 
De totale oppervlakte bedraagt 293 ha waarvan 125 ha bedekt zijn door het Terkamerenbos.  
Dit grondgebied werd in 1864 ingelijfd door annexatie van een gedeelte van de gemeente 
Elsene die momenteel wordt in twee gesneden door deze uitgroei. De flessenhals van de 
Louizalaan vormt een enclave binnen de gemeente Sint-Gillis. 
In 1907 werd een gedeelte van de vroegere Terkamerenabdij bij de Stad Brussel gevoegd. 
Deze aanhechtingen die werden uitgevoerd zonder rekening te houden met toekomstige 
bouwwerken, hebben een niet te verwaarlozen invloed op de percelen die soms in twee 
worden gesneden, wat minder aangename gevolgen heeft voor de eigenaars, die zich soms 
verplicht zien hun aanvragen tot vergunningen tweemaal in te dienen. 
Het geval doet zich in het bijzonder voor bij de achterste gedeelten van de huizen gelegen  
A. Buyllaan waar de gemeentegrens zich op 20 m bevindt, evenwijdig aan de bouwlijn. 
 
Reeds in 1839 groeide het idee om een prestigieuze ader aan de leggen als verbinding tussen 
de Stad en het Terkamerenbos dat een uitloper is van het Zoniënwoud. 
Deze ader werd verwezenlijkt als prestigieuze laan bestemd voor wandelaars, ruiters en voor 
paardenspannen. In 1862 werd het Terkamerenbos aangelegd als openbaar park op basis van 
de plannen van architect Edouard KEILIG. 
De urbanisatieplannen van 1866, getekend door Victor BESME, hebben als basis gediend 
voor de aanleg van de Louizalaan die een aanvang nam vanaf het Stefaniaplein waar zij 
gekenmerkt werd door twee monumentale hotels van de architect MAQUET, die momenteel 
verdwenen zijn. 
 
De oprichting van de eerste gebouwen van de laan begon op het einde van de vorige eeuw en 
ging door tot 1930, later werd vooral in de hoogte gerichte wederopbouw uitgevoerd. 
 
Daardoor vertoont deze ader verschillende architecturale stijlen gaande van de klassieke stijl 
tot de Art Nouveau van de jaren ‘30 en de meer hedendaagse stijl. Langsheen de laan treft 
men kunstwerken aan van MAQUET, JANLET, SAINTENOY en HORTA. Er is echter 
geen architecturale homogeniteit zoals in wijk van de squares. 
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De uitwerking van een bijzonder bestemmingsplan in 1970 moedigde de heropbouw (hoge 
bouwprofielen waren verplicht) en vooral het oprichten van kantoorgebouwen aan. 
 
Het gewestplan van 1979 vormde een rem op deze uitbreidingsdrang, omdat hierbij de wijk 
als typisch woongebied werd erkend. Verscheidene stopgezette plannen tot herziening hielden 
een klimaat van wantrouwen in leven ten opzichte van inplanting van kantoren. 
Parallel aan de ontwikkeling van de wijk, nam tevens het verkeer toe en de in het begin van 
deze eeuw zo mooie ader, werd geleidelijk veranderd tot stedelijke autosnelweg. 
De in 1955 aangelegde tunnels gaan dit fenomeen nog meer beklemtonen en zij ontsieren nog 
tot op de dag van vandaag deze laan. 
 
De Franklin Rooseveltlaan, oorspronkelijk Natiënlaan, heeft daarentegen haar vroeger 
karakter behouden met uitzondering van enkele buildings. 
 
 
Deze laan, aangelegd na de wereldtentoonstelling die deze site in 1910 bezette, wordt langs 
één kant afgelijnd door villa's, en aan de andere kant door een meer continue bouwlijn, in de 
meeste gevallen gevormd door herenhuizen. 
In tegenstelling met de Louizalaan, die belangrijke grondwerken vereiste, is de Franklin 
Rooseveltlaan een landschappelijke ader die samenvloeit met de golvingen van het terrein. 
Enkele werken van vermaarde architecten zoals Michel POLAK, Adrien BLOMME, Henri 
VAN de VELDE en Victor BOURGEOIS zijn er nog aanwezig. 
 
De vestiging van de Vrije Universiteit van Brussel, waarvan de eerste gebouwen dateren uit 
de periode 1924-1930, heeft het leven in de wijk aanzienlijk beïnvloed door haar uitstraling, 
maar ook door de bereikbaarheids- en stationeerproblemen. 
 
Meer recentelijk vormt de vestiging van ambassades (45 voor het geheel van de wijk) een 
bestemmings- en impactprobleem in een typisch woongebied. 
Toegangsportieken in de achteruitbouwzone, parkeren in de tuinen, wildparkeren op de 
straat, zijn de elementen die de meeste hinder veroorzaken. Het gevolg van de vestiging van 
deze ambassades zijn de prijsverhogingen die er uiteindelijk kunnen toe leiden dat de 
wijkbewoners verhuizen. 
 
Op het uiteinde van de laan werden in 1968 twee buildings opgericht die leidden tot talrijke 
contestaties en waarvan de lopende gerechtsprocedures uiteindelijk in de kiem werden 
gesmoord door het invoeren van een bijzonder bestemmingsplan, genaamd S’Heerenhuis. 
 
Sinds de aanleg ervan, is de rol van het Terkamerenbos aanzienlijk gewijzigd. 
Omwille van een toenemende verstedelijking is het Bos een voor de Stad Brussel zeer 
belangrijke groene long geworden die wijd over de gemeentegrenzen heen gaat. 
Het Terkamerenbos is tevens een ontspanningspool met diverse recreatie-activiteiten. Maar 
bovenal is het voor veel automobilisten een belangrijke verkeersader geworden. 
 
De Groenejagerswijk dankt haar naam aan een kleine nederzetting in het Zoniënwoud die 
reeds op een kaart uit 1768 werd vermeld. Momenteel bestaat de wijk hoofdzakelijk uit 
villa's die bijdragen tot de luchtige aard van dit deel, gelegen in de nabijheid van het bos. 
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Kaart 1.1. 
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1.2.  DE ACTIVITEITEN VAN DE STAD 
 
1.2.1. Overheersende bestemmingen per huizenblok 
 
Kaart 1.2.1.2. 
 

a) Analyse 
 

1. Huidige toestand 
 

a) Gedeelte Charleroi-Vleurgat 
Dit gedeelte wordt gekenmerkt door : 
- de zeldzaamheid van zuiver typische woonzones (het achterste gedeelte van de huizenblokken 

tussen de Opperstraat en de Paul Henri Spaaklaan, einde van de Livornostraat, en de twee laatste 
huizenblokken aan weerszijden van de laan, vóór de Vleurgatsesteenweg); 

- de aanwezigheid van de talrijke kantoorzones, vooral aan de Oostkant van de Louizalaan; 
- de concentratie van meerdere hotels; 
- een quasi langs de laan alomtegenwoordige handelsgordel; 
- vrij uitgestrekte zones met een gemengdheid van woning-kantoren; 
- een zone voor uitrusting; 
- een algeheel gebrek aan groene ruimten. 
 

b) Gedeelte Vleurgat-Bos 
- de woonzones zijn breder en talrijker; 
- de nog talrijke zuivere kantoren zijn meer geconcentreerd; 
- de gemengdheid tussen kantoren en huisvesting heeft bepaalde huizenblokken totaal ingenomen en 

andere gedeeltelijk, en dit niet noodzakelijk langsheen de laan (huizenblok Jordaens-Van Eyck, het 
beneden gedeelte van het huizenblok Dageraad-Munster); 

- de handelsgordel is nog slechts duidelijk aanwezig op het kruispunt Louiza-Legrand-Terkameren; 
- er verschijnen groene ruimten : Koningstuin, Terkamerenabdij, Bos. 
 

c) Rooseveltwijk 
- de huisvesting gaat overheersen; 
- de gemengdheid van huisvesting-kantoren sterkt zich uit over de eerste drie huizenblokken, aan de 

westkant van de Franklin Rooseveltlaan, alsook tegenover deze laatste, tussen de Zoom- en de 
Antoine Depagelaan; 

- de wijk wordt gekenmerkt door twee grote zones voor uitrusting : de U.L.B. en het sportcomplex 
van Solvay, voorbij dit laatste bevindt zich een zone voor kantoren richting Terhulpsesteenweg. 

 
d) Groenejagerswijk 

- de huisvesting is er algemeen, met uitzondering van een kleine handelszone tegenover de 
Waterloosesteenweg en twee zones voor uitrusting (tennis en ruitersport). 

 
 
2. Vergelijking met de toestand in 1975 
 

Het onderzoek van het plan van de bestaande feitelijke toestand, opgemaakt in 1975, voorafgaand aan 
de opmaak van het Gewestplan, en dat de overheersende bestemmingen weergeeft per huizenblok of 
per gedeelte ervan, laat toe een evolutie-vergelijking te maken met het gelijkaardige plan dat werd 
opgemaakt in het kader van de uitwerking van het onderhavige gemeentelijk ontwikkelingsplan voor 
wat voornamelijk de zones voor kantoren betreft, al de andere blijven quasi ongewijzigd : 
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1) afname :  

- verandering in zone voor hotel (Wiltcher’s) 
- verandering in zone voor uitrusting voor gemeenschappelijk belang (punctuele zone ter hoogte van 

nr 118, Livornostraat) 
- verandering in woonzone : punctuele zone Welgelegenstraat, ter hoogte van nr 13; 4 punctuele 

zones tussen de Meer-, de Dal-, en de Vilain XIIII-straat; 1 punctuele zone in de Van Eyckstraat en 
2 punctuele zones in de Louizalaan, ter hoogte van de nrs  445 en 511. 

 
2) toename : 

a) zone voor zuivere kantoren : 
- de helft van het huizenblok begrepen tussen de Baljuw- en de Kasteleinsstraat; 
- de hoek gevormd door de Vleurgatsesteenweg, de Louizalaan en deVilan XIIII-straat; 
- de hoek gevormd door de Louizalaan en deWethoudersstraat binnen het huizenblok met 

Tenbos; 
- de Louizakant van het Tenboschhuizenblok, Vleurgatsesteenweg; 
- de hoek Louiza, De Crayer, Jakob Jordaens. 

 
b) zone voor gemengdheid van kantoor-huisvesting : 

- verspreid over het volledige Louiza- ,Munster- en Bellevuehuizenblok; 
- verspreid op het uiteinde van het Dageraad- en Kloosterhuizenblok naar Elsene toe; 
- verspreid over het volledige Louiza-, Emile De Mot en Terkamerenhuizenblok; 
- verspreid over gans het Terkameren-, Lloyd Georgehuizenblok; 
- verspreid tot aan de 3 huizenblokken gelegen tussen de Franklin Rooseveltlaan en het Bos tot 

aan Air Marshal Coningham; 
- verspreid langsheen de Franklin Rooseveltlaan in het huizenblok Depage en Zoom. 

 
OPMERKINGEN 
 
1) De veralgemeningsprocedure van de bestemmingen uit 1975 hield in dat in zones voor huisvesting 

werden opgenomen de gebouwen welke geïntegreerd waren in het bouwprofiel van woningen voor 
huisvesting en gebruikt werden als kleine handelszaken, voor ambachtelijke activiteit en voor kleine 
kantoren. 

 
2) Deze zones voor huisvesting welke gemengd waren met industriële ondernemingen, handel of 

opslagplaatsen, mochten geïsoleerde kantoorgebouwen omvatten (dit doet zich voor binnen het 
Wethouders-, Tenboshuizenblok). 

 
3) Deze kantoorzones omvatten de huizenblokken of delen ervan waar zich de hoofdzakelijk voor 

kantooractiviteiten bestemde gebouwen "concentreren". 
Men zal zien dat, binnen de Zuidwijk, het hier niet echt concentraties betreft, daar deze zones 
gebouwen omvatten die afzonderlijk kunnen worden geïdentificeerd. 
 

 
b) Diagnostiek 

 
Sinds 1975 werden talrijke kantoorgebouwen opgericht, wat zich vertaalt in een wijziging van de 
overheersende bestemming per huizenblok. 
Het binnendringen van kleine, zonder voorafgaandelijke toestemming verwezenlijkte kantoren, heeft sterk 
bijgedragen tot een verandering in de bestemming waarbij de gemengdheid huisvesting-kantoren is 
toegenomen. 
De handelsfunctie is stabiel gebleven. Enkel de niet bezette oppervlakten zijn in aantal lichtjes gestegen. 
Enkele bijkomende hotels werden opgericht. 
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1.2.2. Bevolking en huisvesting 
 
 
Schema 1.2.2. (grenzen van de statistische sectoren) 
 

A. Bevolking 
 
Voorafgaandelijke opmerking : 
De geanalyseerde gegevens zijn deze van de volkstellingen van 1981 en 1991. Voor de laatste 5 jaar 
werden de door het departement Demografie van de Stad verzamelde gegevens verwerkt. Zij wijken 
lichtjes af van deze afgeleverd door het Nationaal Instituut voor Statistiek. 
Enkel de gegevens betreffende de Belgische en buitenlandse bevolking per politiedivisie zijn 
beschikbaar. 
De gegevens betreffende de sector van het Terkamerenbos zullen niet worden onderzocht omdat ze 
onbeduidend zijn. 
 

A.1. Algemene evolutie van de bevolking. 
 
 
Tabel 1.2.2.A.1. 
 

 
Algemene bevolkingsevolutie tussen 1981 en 1991  

(bron NIS) 
 

 1981 1991 Delta N Delta % 

Louizawijk 
Rooseveltwijk 
Groenejagerswijk 
 

5.840 
3.161 

309 

5.423 
3.034 

267 

- 417 
- 127 
-   42 

-  7,14 
-  4,02 
- 13,59 

TOTAAL ZUID 
 

9.351 8.730 - 621 - 6,64 

TOTAAL STAD 139.678 136.084 - 3.594 - 2,57 
 
 
Analyse : 
In 1981 telt de bevolking 9351 eenheden en neemt af tot 8.730 in 1991, wat een verlies betekent 
van 621, te weten -6,64 %. 
Gedurende deze zelfde periode bedraagt de bevolkingsafname voor gans de Stad Brussel slechts 
2,57 %. 
Per wijk gezien betekent dit een afname van 7,14 % voor de Louizalaan, een afname van 4,02 % 
voor de Franklin Rooseveltlaan en van 13,59 % voor het Groenejagersveld. 
Alhoewel dit laatste percentage vrij hoog blijkt, vertegenwoordigt toch slechts het vertrek van 42 
personen. 
Alle statistische sectoren wijzen op een afname van de bevolking met uitzondering van deze gelegen 
rondom het Louizarondpunt en in de nabijheid van de Natiënsquare. 
De sectoren met de grootste afname zijn gelegen aan het begin van de Louizalaan, naar het 
stadscentrum toe. 



 17 
Stad Brussel, Stedenbouw – GemOP Zuid – Document 1 : basisdossier Augustus 2000 

Schema 1.2.2. 
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Evolutie tussen 1982 en 1997 
 
De jaarlijkse verslagen van de Stad laten toe de jaren met elkaar te vergelijken en vooral de huidige 
toestand te evalueren.  
 
 

 
Bevolkingsevolutie van 1982, 1990 tot 1997 

(bron Stad Brussel) 
 

1982 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 Delta 
82-97 

9.351 8.892 8.480 8.367 8.361 8.383 8.228 8.220 8.451 - 9 % 

 
 
Er dient vermeld dat voor het referentiejaar 1991, het aantal inwoners 8.480 bedraagt volgens de 
Stad en 8.730 volgens het NIS. 
Sedert 1991, is het bevolkingsaantal steeds afgenomen om te eindigen op 8.220 eenheden in 1996. 
Vanaf 1991 wordt een zekere stabiliteit waargenomen. 
In januari 1997 werd een duidelijke toename vastgesteld (+ 231 eenheden). Deze toename wordt 
eveneens waargenomen in andere wijken van de Stad. 
 
 
Diagnostiek : 
De bevolkingsafname van de Louizawijk komt overeen met de toename van kantoren binnen deze 
sector. 
 
De minder belangrijke vermindering in het gedeelte Franklin Roosevelt gaat zonder twijfel samen 
met het binnendringen van kleine kantoren. 
De sterke afname binnen de Groenejargerswijk laat zich niet verklaren door een 
bestemmingsverandering noch door de leegstand van huizen; deze is zonder twijfel het gevolg van 
een vermindering in het aantal gezinsleden. 
 
De bevolkingsafname is duidelijk groter dan voor de rest van de Stad. 
Zelfs de laatste jaren, niettegenstaande het feit dat de vestiging van kantoren bijna gestopt is, is de 
afname van het bevolkingsaantal in toenemend ritme (groter dan voor de Stad) verdergezet. 
Deze toestand wekt ongerustheid en verdient een bijzondere aandacht. 
Het is niet uitgesloten dat een dedomiciliëringsfenomeen zich de laatste jaren heeft ontwikkeld. De 
toename vastgesteld in 1997 zal voor de komende jaren moeten worden in het oog gehouden. 
 
 

A.2. Evolutie van de Belgische en de buitenlandse bevolking. 
 
Analyse : 
 
Toestand in 1991  
De Belgen vertegenwoordigen 5.429 personen op 8.730, wat overeenkomt met 62,4 %. 
De buitenlandse bevolking omvat 3.301 eenheden en bestaat voor 60,2 % uit EEG-burgers. Onder 
hen zijn de Fransen (532) en de Italianen (398) het talrijkst vertegenwoordigd. 
Buiten de gemeenschap overheersen de Amerikanen (164) en de Japanners (105).  
De Noordafrikaanse en de Kongolese bevolking omvat 173 inwoners, wat een zeer klein aantal 
voorstelt. 
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Schema 1.2.2.A.3. 
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Er dient opgemerkt dat de buitenlandse bevolking het liefst langsheen de Louizalaan woont, waar 
ze soms een dichtheid haalt van 30 tot 40 % van de bewoners. 
Ook bij de Japanners schijnt deze wijk zeer in trek, daar twee op drie van hen die op het 
grondgebied van de Stad Brussel wonen, voor deze wijk kiezen. 
 
 
Tabel 1.2.2.A.2. 
 
 

 E.E.G. U.S.A. JAPAN AFRIKA + 
TURKIJE ANDERE TOTAAL 

 Fransen Italianen Anderen TOTAAL      

Louizawijk 

Rooseveltwijk 
Groenejagerswijk 

364 
168 
15 

252 
146 
10 

725 
333 

32 

1341 
647 

57 

97 
67 
1 

73 
32 
0 

126 
114 

1 

471 
333 

3 

2108 
1193 

62 
TOTAAL ZUID 547 408 1090 2045 165 105 241 807 3363 

TOTAAL STAD 3810 4374 10944 19128 447 160 23016 6341 49092 

 
 
Gedurende deze periode daalt het aantal Belgen van 5.115 naar 4.875 personen, te weten 4,4 % 
minder. 
Het aantal buitenlanders neemt nog toe en stijgt van 3.169 tot 3.353, te weten een toename van 
5,7 %. Deze toename van buitenlanders compenseert enigszins de bevolkingsafname. 
 
 
Diagnostiek : 
Dank zij de toeloop van een Europese of uit ontwikkelde landen afkomstige buitenlandse bevolking 
wordt de aderlating enigszins gestelpt. 
 
 

A.3. Dichtheid van de bevolking 
 
Schema 1.2.2.A.3. 
 

Analyse : 
De per statistische sectoren verstrekte cijfers vervalsen enigszins de werkelijke toestand, omwille 
van het feit dat de sectoren C501 en C552 slechts de twee zijkanten van de Louizalaan omvatten. 
Het is dan ook niet verwonderlijk aldaar hoge dichtheden aan te treffen, in de orde van 93,5 tot  
107,8 inw./ha. 
In de zijstraten bedragen de dichtheden 58,0 tot 62,9 inw./ha. 
In de Franklin Rooseveltwijk ruimt de hoogbouw plaats voor kleine gebouwen en 
ééngezinswoningen. 
 
Diagnostiek : 
De variaties tussen de gebouwen laten niet toe betrouwbare besluitvormingen te treffen, gelet op de 
extreme verschillen tussen de waargenomen toestanden. Het gedeelte van de Franklin Rooseveltlaan 
dat gekneld zit tussen deze laan en het bos kent uiteraard een geringe dichtheid, gelet op het 
villatype en de talrijke ambassades. 
De tussen 1981 en 1991 waargenomen dichtheidsverliezen zijn uiteraard een weerspiegeling van 
een belangrijke bevolkingsafname en concentreren zich het meest in de nabijheid van de 
Louizaflessenhals. 
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A.4. Leeftijdspiramide  
 

Schema 1.2.2.A.4. 
 
Analyse :  
In 1991 vermeldt de leeftijdspiramide een zeer klein gedeelte van de bevolking als jonger dan 20 
jaar (15 %). De verschillende lagen ouder dan 65 jaar vertegenwoordigen meer dan 21 % van de 
bevolking. 
Sinds1981 gaan bijna alle leeftijdslagen in dalende lijn, behalve de laag tussen 35 en 45 jaar die er 
duidelijk op voortuitgaat. 
 
Diagnostiek : 
 
De bevolkingsafname treft niet één bepaalde laag in het bijzonder. Ze verdeelt zicht over het geheel 
van de leeftijdsgroepen. Het is waarschijnlijk dat de toename in de laag tussen 35 en 45 te wijten is 
aan de vestiging van actieve buitenlanders. 
 
 

A.5. Grootte van de gezinnen 
 

Schema 1.2.2.A.5. 
 
Analyse : 
In 1991vormen éénpersoonsgezinnen 63,56 %, tweepersoonsgezinnen 20,27 %, drie- en 
vierpersoonsgezinnen 13,46 % en vijf en meer persoonsgezinnen 2,71 % van de totaliteit. 
Voor het geheel van de Stad bedragen deze percenten respectievelijk 53,9%, 21,5%, 18,3% en 
6,6%. 
Hieruit kan men afleiden dat het aantal éénpersoonsgezinnen duidelijk hoger ligt in de Zuidwijk dan 
voor het gemiddelde van de Stad. 
Voor de tweepersoonsgezinnen komt het gemiddelde overeen. 
Gezinnen met 3 tot 5 personen zijn daarentegen duidelijk minder talrijk aanwezig. 
In 1981 bedraagt het aantal gezinnen 5.370 en in 1991, 5.283 wat een verlies betekent van 87 
gezinnen, terwijl voor dezelfde periode de bevolking afneemt met 621 eenheden. 
 
Diagnostiek : 
Dit vastgestelde fenomeen kan verklaard worden door een toename in de éénpersoonsgezinnen 
vooral wegens de veroudering van de bevolking. 
 
Deze vaststelling is niet eigen aan de wijk en weerspiegelt een algemene voor het gewest alsook 
voor het land geldende toestand. Het aantal éénpersoonsgezinnen neemt toe omwille van, maar 
tevens ook het samenwonen van ongehuwden. 
 
 

A.6. Actieve en tewerkgestelde bevolking  
 
Analyse : 
De gegevens van 1981 getuigen van een laag werkloosheids- en inactiviteitscijfer. Dit laatste 
fluctueert tussen 4 et 6 %. 
De gedetailleerde activiteitstypes zijn niet gekend per statistische sector maar per gemeente. 
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Schema 1.2.2.A.4. 
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Schema 1.2.2.A.5. 
 

VOLKSTELLING 1981 (N.I.S.)

1 pers 2 pers 3-4 pers 5+ pers Totaal
Louizawijk 2249 816 444 69 3578
Rooseveltwijk 837 437 327 70 1671
Groenejagerswijk 52 18 34 17 121
TOTAAL ZUID 3138 1271 805 156 5370

% 58,4% 23,7% 15% 2,9% 100%
TOTAAL STAD 32654 16347 13440 4308 66749

% 49% 24,5% 20% 6,5% 100%

VOLKSTELLING 1991 (N.I.S.)

1 pers 2 pers 3-4 pers 5+ pers Totaal
Louizawijk 2368 652 393 72 3485
Rooseveltwijk 950 399 288 58 1695
Groenejagerswijk 40 20 30 13 103
TOTAAL ZUID 3358 1071 711 143 5383

% 63,5% 20,3% 13,5% 2,7% 100%
TOTAAL STAD 35869 14433 12309 4466 67077

% 53,5% 21,5% 18,3% 6,7 100%

AANTAL GEZINNEN BRUSSEL ZUID

3138

1271

805

156

3358

1071

711

143

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

1 PERS 2 PERS 3-4PERS 5+PERS

gezinssamenstelling

aa
nt

al

1981

1991

 



 24 
Stad Brussel, Stedenbouw – GemOP Zuid – Document 1 : basisdossier Augustus 2000 

B. Huisvesting 
 
 
B.1. Aantal woningen met en zonder onbekenden 
 

Opmerking : de tellingen hebben onvolledige gegevens opgeleverd, twee evolutietypes zijn 
onderzocht geworden met en zonder de onbekenden. 
De resultaten zijn enigszins verschillend. 
 
Analyse : 
De statistieken betreffende het aantal woningen met de onbekenden wijzen op een negatieve evolutie 
langsheen de Louizalaan naar het stadscentrum toe, en in de wijk van de Koningstuin en de 
Terkamerenabdij. Langsheen de Louizalaan neemt het aantal woningen sterk toe in het gedeelte 
rond het rondpunt en naar het bos toe. Hetzelfde geldt voor het westelijk gedeelte van de 
Louizalaan, te weten de J. Jordaens-, de Craeyer-, de Abdij-, de E. CLaussstraat, enz ..... 
De statistieken zonder de onbekenden duiden op een positieve evolutie voor de Louizalaan, langs de 
kant van de Louizaflessenhals en de ten oosten hiervan gelegen straten, wat in tegenstelling is met 
de hierboven vermelde cijfers. 
De Boondaalwijk kent in beide gevallen een belangrijke toename van het aantal woningen. 
 
Diagnostiek : 
Gezien de lacunes tussen de statistieken is het zeer moeilijk besluitvormingen te formuleren. 
Men kan echter wel besluiten dat wanneer de tendensen overeenkomen er zich een klaarblijkelijke 
situatie voordoet. 
De sectoren van de Louizalaan, in de nabijheid van de flessenhals en deze in de omgeving van de 
Terkamerenabdij zijn tevens deze die het meest hun inwoners verliezen. 
 

 
B.2. Bouwwerken daterend van vóór 1919 

 
Analyse et diagnostiek : 
Het is in de Rooseveltwijk dat men logisch gezien geen enkel bouwwerk van vóór 1919 aantreft, 
daar de urbanisatie slechts in deze periode een aanvang kende. 
Voor de Louizalaan is de toestand enigszins verschillend, daar de aanleg hier dateert van even voor 
deze datum; heel veel wederopbouw heeft na die datum plaatsgevonden, meer bepaald door de 
ruime toelaatbaarheid vanwege het BBP dat hoger bouwprofielen toeliet. 
 
 

B.3. Verbouwingen sinds 1981 
 
Analyse : 
De voor de Louizawijk verzamelde gegevens (de 3,2 tot 5,6 % verbouwingen)  benaderen het 
gewestelijk gemiddelde (5,32 %). 
De Rooseveltwijk daarentegen kent beduidend minder verbouwingen (1,8 à 2,9 %), behalve voor de 
Boondaalsewijk (4,48 %). 
 
Diagnostiek : 
De Louizawijk kent een grotere dynamiek dan de Rooseveltwijk. 
Een verklaring hiervoor kan schuilen in een betere aanpassing van de woningen aan het hedendaags 
comfort in het meest recent gebouwde gedeelde. De gegevens in de volgende rubriek bevestigen 
deze hypothese. 
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B.4. Woningen zonder klein comfort 

 
Analyse : 
Op gebied van comfort is de Zuidwijk duidelijk bevoordeeld ten opzichte van de andere wijken van 
de eerste kroon. Deze toestand vloeit voort, wel te verstaan, uit de heropbouw welke na 1970 
langsheen de Louizalaan plaatsvond. 
Voor de Louizawijk bedraagt het percentage aan woningen zonder klein comfort 2,5 tot 7,7 % en 
voor de Rooseveltwijk 1,3 à 3,6 %.Het gewestelijk gemiddelde bedraagt 15,48 %. 
 
Diagnostiek : 
De toestand van de woningen en hun comfort zijn duidelijk superieur aan die van andere wijken van 
de Stad en in het bijzonder van de eerste kroon, en dit omwille van de relatief recente opbouw van 
de wijk. 
 

 
B.5. Bewoonbare oppervlakte 

 
Analyse : 
Voor 1991 bedraagt voor gans de Zuidwijk het gemiddelde aan m² bewoonbare oppervlakte per 
inwoner meer dan 43,8 m², waar dit voor het gewest slechts 34,84 m² bedraagt. 
Verdeeld over de statistische sectoren zijn deze gemiddelden relatief constant daar ze slechts 
schommelen tussen 43,8 en 54,9 m². 
Ten opzichte van 1981 hebben voor wat betreft 1991 deze gemiddelden van m² per inwoner zelf 
een toename gekend voor alle statistische sectoren, met uitzondering van deze gelegen ten westen 
van de Franklin Rooseveltlaan (C642). 
 
Diagnostiek : 
Het huisvestingspeil van de wijk kan als relatief hoog bestempeld worden, wat zich logischerwijze 
uit in een grotere oppervlakte per inwoner dan voor andere wijken. 
Deze oppervlakte staat ook in verband met het hoog inkomen van de bewoners. 
 
 

B.6. Aantal woningen per type gebouw 
 

Schema en tabel 1.2.2.B.6. 
 
Analyse : 
Voor 1991 stelt men een zeer gering aantal ééngezinswoningen vast voor het Louizagedeelte, te 
weten van 5 tot 50, waar dit laatste cijfer de statistische sector vertegenwoordigt langsheen de 
Koningstuin en de Terkamerenabdij. 
Binnen de Rooseveltwijk ligt het hoogste percentage (83) binnen de Boondaalsector (C63). 
Ten opzichte van 1981 boeken de ééngezinswoningen een achteruitgang, behalve binnen de sector 
C51 (oostzijde van de Louizalaan), en binnen de sectoren C62, C63 en C42 van de Franklin 
Rooseveltlaan, te weten alle sectoren behalve rondom de ULB. 
Gebouwen met 10 woningen en meer treft men logischerwijs in de Louizawijk aan. 
Enkele in de Rooseveltwijk opgerichte gebouwen (sectoren C61, C62 en C63) doen de aantallen 
van dit woontype binnen de sector behoorlijk stijgen. 
 
Diagnostiek : 
Over de bestudeerde tijdsspanne is er een aanwinst met 17 ééngezinswoningen. 
Deze vorm van huisvesting vertegenwoordigt echter slechts 10 % van de woningen (zonder 
onbekenden) in 1991. 
Omwille van de aanwezigheid van enkele buildings binnen de wijken met beperkte dichtheid is het 
moeilijk deze te klasseren. 
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Er valt echter een duidelijk verschil op tussen de Louizawijk met hoge bouwprofielen en de 
Franklin Rooseveltlaan en de Groenejagerswijk waar de dichtheden eerder beperkt zijn. 
 
 

B.7. Eigenaars 
 
Analyse : 
In 1991 schommelt het percentage van door hun eigenaar bewoonde woningen tussen 23,4 % en 
52,4 %. Binnen de Louizawijk zijn de inwonende eigenaars iets minder talrijk (23,4 tot 45,4 %) dan 
binnen de Rooseveltwijk (42 tot 52,4 %). 
Ten opzichte van 1981 neemt binnen alle statistische sectoren het aantal eigenaars toe en de sector 
C53 (wijk ten westen van het Louizarondpunt) kent zelfs een toename met 14,8 %. 
 
Diagnostiek : 
Het gewestelijk gemiddelde van inwonende eigenaars bedraagt 7,16 %. Voor Brussel-Stad bedraagt 
dit 31,5 %. 
Het vastgestelde percentage voor de Zuidwijk ligt zeer hoog ten opzichte van de andere Brusselse 
wijken en komt overeen met de orde van grootte waargenomen binnen de wijken van de tweede 
kroon. 
 
 

B.8. Gezinnen met één of meer voertuigen 
 
Analyse : 
In 1991 varieert het aantal gezinnen met één of meerdere voertuigen tussen 41,2 % tot 67,2 % voor 
de Louizawijk. 
Voor de Rooseveltwijk liggen deze percentages in de orde van 64,6 % tot 80,9 %. 
De toename is sinds 1981 algemeen en bedraagt tot 17,8 % (C501). 
Deze stijging is minder binnen de Rooseveltwijk (van -0,8 % tot 11,2 %). 
 
Diagnostiek : 
De toename in aantal voertuigen bij de gezinnen is een globaal fenomeen. Binnen de Louizawijk 
situeert deze toename zich tussen de voor de agglomeratie hoogste waarden. 
Parkeerproblemen binnen de wijken schijnen de gezinnen niet te kunnen afschrikken in hun wens 
zich uit te rusten. 
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Schema 1.2.2.B.6. 
 

gebouwen met
Aantal woningen ééngezins- 2 woningen 3-4 woningen 5-9 woningen 10 en + woningen TOTAAL +

per statistische sector woning ongekende

TOTAAL BRUSSEL ZUID 376 155 393 668 1754 3578

Louiza Noord 5 6 2 43 115 196

Louiza Noord-Oost 36 22 89 50 160 388

Louiza Noord-West 27 14 53 65 207 397

Louiza Zuid-West 30 15 38 31 112 249

Louiza Zuid-Oost 50 37 68 115 264 558

Louiza Zuid 29 13 24 77 372 553

Terkamerenbos 0 0 0 1 0 1

U.L.B. Solbosch 22 9 9 41 179 269

Boondael-West 25 11 35 121 99 305

Natiënsquare 83 10 39 89 200 444

F. Rooseveltlaan 23 12 25 32 42 147

Diesdelle 46 6 11 3 4 71
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1.2.3. Economie en tewerkstelling 
 

1.2.3.1. Algemene overwegingen 
 
Hier wordt verwezen naar de “Algemeenheden”. 
 

1.2.3.2. Zuidwijk 
 
A. Tewerkstelling 

 
Analyse : 
Gedetailleerde gegevens aangaande de tewerkstelling zijn niet beschikbaar per wijk. Zij geven slechts 
globaal de kwantiteit weer alsook de sectoren per gemeente. 
Wat de werkloosheid betreft, beschikt de gemeente over cijfermateriaal per wijk in functie van de 
stempelkantoren. 
Spijtig genoeg zijn voor wat betreft de Zuidwijk de gegevens gegroepeerd met deze van het 
stadscentrum en kunnen ze dus geen betekenisvolle informatie weergeven. 
Voor de werkgelegenheid blijft er de mogelijkheid deze te evalueren in functie van de geschatte 
oppervlakte per activiteitscategorie. 
 
Binnen de Zuidwijk zijn de belangrijkste activiteiten : 
- de administratie, 
- de hotels 
- de handelszaken 
- onderwijs, in het bijzonder de U.L.B. 
- de KMO's. 
 
Voor de kantoren wordt de oppervlakte geschat op 550.000 m². Bij een verdeling van + 25 m² per 
persoon, wordt het aantal banen binnen deze sector aldus geschat op 22.000 eenheden. 
De handelsactiviteit is vrij intens, maar de cijfers zijn onbekend. 
Het onderwijsnet, zij het weinig vertegenwoordigd, omvat dan toch een instelling met enig belang 
zijnde de Vrije Universiteit Brussel die, gelegen op de camus Solbosch, zorgt voor 2.208 banen, 
verdeeld over het administratief personeel (848 banen) en het onderwijzend personeel (1.360 banen). 
 
De sector van de KMO's en hotels is relatief weinig vertegenwoordigd. 
De door de "Fonderie" in 1991 uitgevoerde studie betreffende de productie-eenheden omvat de 
industriële handenarbeid die loontrekkenden tewerkstelt, met uitsluiting van de geïsoleerde sociale 
zetels en verkoopspunten of opslagplaatsen zonder bijhorende productie. 
De Zuidwijk kent enkele uitgeverijen en confectiebedrijven. 
 
Diagnostiek : 
 
Door de gemengdheid van functies en als derde kantorenpool, biedt de Zuidwijk belangrijke 
mogelijkheden tot tewerkstelling die echter moeilijk exact kunnen worden ingeschat. 
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B. Economie 
 
B.1. De handel 
 
Kaart 1.2.3.2.B.1. 
 

Analyse et diagnostiek : 
Vanuit het oogpunt van de handel kan de Zuidwijk in drie delen worden opgesplitst: 
- het Louizagedeelte dat een vrij intense handelsactiviteit bevat; 
- het Rooseveltgedeelte waar handel quasi onbestaande is; 
- het Groenejagersgedeelte waar de Waterloosesteenweg gelegen op het grondgebied van de Stad 

enkele voor deze ader typische activiteiten vertoont. 
Voor wat betreft verschillende activiteitstypes heeft het Louizagedeelte het voorwerp uitgemaakt 
van een gedetailleerde studie (kaart nr 1.2.3.2.B.1.). 
 
Deze drie delen werden gehergroepeerd volgens de door het Gewest vastgelegde classificatie binnen 
het kader van de toekomstige gewestatlas, hetzij : 
- voedingswaren en dranken 
- restaurants, snakcs en cafés 
- goederen voor uitrusting en onderhoud van huizen 
- persoonsgerichte goederen en diensten 
- goederen voor ontspanning en cultuur 
- brandstoffen en transportmateriaal 
- andere dienstvormen met handelskenmerk. 
Er dient te worden opgemerkt dat de Louizaflessenhals waarvan de randen zich niet op het 
grondgebied van de Stad Brussel bevinden, een deel uitmaakt van de onderhavige studie. 
 
Uit een eerste analyse van het plan nr 1.2.3.2.B.1. blijkt een grote handelsverscheidenheid. We zijn 
hier ver van de monofunctionaliteit van sommige aders in het stadscentrum. 
 
De best vertegenwoordigde sectoren zijn deze van de confectie en de "prêt-à-porter", de restaurants, 
snacks en cafés, immobiliën en de bank en reisagentschappen. 
Gelet op de moeilijkheden binnen de sector van de kunsthandel, zijn enkele kunstgalerijen 
verdwenen. 
 
De wijkhandel die gericht is op de basisbehoefte van de bevolking (bakker, kruidenier, 
beenhouwer, ....) is bijna onbestaand. 
Het is echter mogelijk dat aan deze behoefte wordt tegemoet gekomen in de wijken van de 
aangrenzende gemeenten. Het GemOP van Elsene zou daarom interessant zijn om daarover 
geraadpleegd te worden. 
 
In de horecasector zijn de restaurants vrij talrijk, en voornamelijk gelegen langsheen de 
Baljuwstraat en de Vleurgat-as. Men treft eveneens een kleine concentratie aan op het uiteinde van 
de Louizalaan en op het kruispunt Louiza-Terkameren-Legrand. 
Men geeft er eerder de voorkeur aan restaurants in te richten op kleinere oppervlakten die 
overeenkomen met vroegere ééngezinswoningen, dan op de benedenverdieping van 
kantoorgebouwen met een veel onpersoonlijker karakter. 
Een gevolg hiervan is dat de restaurants de neiging hebben om de verdiepingen te bezetten of deze 
geheel leeg te laten, bij gebrek aan een afzonderlijke toegang tot de woonvertrekken. 
De handelsactiviteit van de wijk wordt ook gekenmerkt door de afwezigheid van grootwarenhuizen.  
Een door de performersgroep en de U.L.B. in 1992 uitgevoerde studie betreffende de handelskernen 
groepeert de handelsactiviteit van de wijk in twee polen : 
- de pool 048, Stefaniaplein, Louizalaan, Louizaplein, Jourdanstraat en de Jean Stasstraat 
- de pool 090, Baljuwstraat. 
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De eerste pool, te weten, de Louiza-as, wordt aangeduid met een gemiddelde vitaliteit en de tweede, 
te weten, de Baljuwstraat met een sterke vitaliteit. 
 
De laan kent zoals het meerendeel van de handelscentra een krisisperiode, en talrijk zijn de 
momenteel ongebruikte oppervlakten. 
Ongeveer 15 % van de handelszaken blijven momenteel zonder bestemming. Dit fenomeen blijkt 
niet nieuw en wordt reeds vermeld in de in 1982 door Professor Laconte uitgevoerde economische 
studie. 
Er is geen markt, en handelsanimatie op initiatief van handelaarsverenigingen of van de gemeente is 
onbestaand. 
 
Voor het Louizagedeelte bestaat er een handelaarsvereniging en een handelaarsgroepering werd 
onlangs in het leven geroepen voor de Baljuwstraat. 
Zoals bij andere verkoopscentra lijdt de wijk aan gebrek aan toegankelijkheid. 
De niet gereglementeerde parkeerplaatsen op de openbare weg worden stormenderhand door de 
kantoorbedienden ingenomen. Er is geen sprake van rotatie. 
De centraal gelegen parking wordt bediend bij middel van betaalautomaat. 
Het toezicht is te gebrekkig om een goede beurtrol te verzekeren. 
De andere zwakke punten zijn de gebrekkige toestand van sommige voetpaden en het 
kwaliteitsgebrek van de openbare ruimten. 
De aanleg van opeenvolgende tunnels en tunnelopeningen vormt eveneens een hindernis voor de 
communicatie tussen de beide zijden. 
Er is geen duidelijk afgetekend handelsbeleid. 
 

 
B.2. Kantoren 

 
Kaart 1.2.3.2.B.2. 

 
a) De sector van de Louizalaan 

 
Analyse en diagnostiek : 
 
De Zuidwijk maakt deel uit van één van de inplantingspolen voor kantoorgebouwen binnen de 
Brusselse agglomeratie. Deze wijk is echter de enige die geen administratieve functie wordt 
toegekend door de stedenbouwkundige plannen op gewestelijk niveau. 
Indien men op een kaart de grote, buiten de perimeter voor administratieve activiteiten van het 
GewOP, ingeplante kantoren aanduidt, worden de kantoren van de Louizalaan duidelijk afgetekend 
ten opzichte van de andere schaarse inplantingen. Deze toestand vloeit voort uit de 
statuutsverandering die zich in de loop der jaren heeft voorgedaan. 
Het bijzonder bestemmingsplan van 1970 voorzag geen enkele beperking voor deze functie. 
 
Sinds 1976 hebben het ontwerp tot en vervolgens het gewestplan zelf, gevolgd door het ontwerp tot 
en het gewestelijk ontwikkelingsplan een groter gedeelte van het grondgebied beschouwd als zone 
voor huisvesting en aldus een krachtige rem gevormd tegen deze uitbreiding. 
Het is dan ook niet te verwonderen dat het meerendeel van de kantoren opgericht werden tussen 
1965 en1975. Het kantorenpark is dus verouderd en de roep tot vernieuwing zal steeds luider en 
luider klinken. 
Vaak behandelen aanvragen tot bestemmingsbevestiging, voorzien bij Besluit van de Executieve 
van 3 juli 1992, kantoren die op een rechtmatige wijze, bij middel van een bouwvergunning, werden 
toegelaten. 
De angst bij de eigenaars groeit. De door de GEFA, in 1982, uitgevoerde studie evalueert het 
kantorenpark op 230.000 m² voor 1967, op 420.000 m² voor 1977 en op 450.000 m² voor 1982. 
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Momenteel maakt het waarnemingscentrum voor kantoren gewag van 550.000 m² vloeroppervlakte 
(klassieke kantoren) voor de Louizasector. 
Tegenover de klassieke kantoren, te weten deze die met dit doel werken opgetrokken, staan de 
kantoren die de woningen of appartement of herenhuizen hebben ingenomen. Deze 
vertegenwoordigen zowat 100.000m². 
Dit aspect is belangrijk omdat het deel uit maakt van de strategie van het GewOP om de infiltratie 
van kantoren in de zone voor huisvesting tegen te gaan. 
 
De vrije beroepen, de kleine dienstverlenende ondernemingen, enz .... voelen zich nog het meest 
aangetrokken tot appartement. 
Het kantorenpark van de Louizawijk wordt gekenmerkt door een opdeling van gebouwen en 
ruimten, en door een aanzienlijke bezetting door kleine ondernemingen. Inwonende eigenaars zijn 
eerder zeldzaam. 
De huurprijzen liggen lager in de Leopoldswijk en in het stadscentrum (bron BRAT). 
 
Voor gebouwen opgetrokken of vernieuwd, minder dan 10 jaar geleden : 

5.000,- tot 5.500,- BEF/m² per jaar (zonder de lasten). 
Voor gebouwen ouder dan 10 jaar : 

 3.500,- tot  4.000,- BEF/m² per jaar (zonder de lasten). 
Voor oude gebouwen :  3.000,- BEF/m² per jaar (zonder de lasten). 
 
Voor de zijstraten kunnen deze bedragen worden verminderd met 500,- tot 1.000,- BEF/m² per 
jaar. 
 
Het overgrote deel van de kantoren werd verwezenlijkt tussen de jaren 1970 - 1984. 
Het plan van aanleg van 1970 heeft deze immobiliënboom zeker aangemoedigd. 
Het gewestplan daarentegen dat bijna de totaliteit als typische huisvestingszone bestempelt, heeft 
een negatieve rol gespeeld tegenover de aan de gang zijnde uitbreiding. 
 
Er dient op gewezen dat de Louizawijk een gezocht visitekaartje is voor de buitenlandse 
ondernemingen, in het bijzonder de Franse en de Amerikaanse. 
Voor wat betreft de inplanting kan men niet spreken van huizenblokken waar kantoren de quasi 
totaliteit van de oppervlakte innemen, met uitzondering van de torengebouwen. 
Deze laatste vertegenwoordigen zowat 100.000 m². 
Ze zijn echter talrijker langsheen de Louizalaan, terwijl de zijstraten relatief gevrijwaard gebleven 
zijn. De woonfunctie is er nog sterk aanwezig. 

 
 
b) De sector van de Franklin Rooseveltlaan 

 
Het belangrijkste kenmerk is de aanwezigheid van kleine kantoren in de appartementen en de 
woonhuizen. 
De aanwezigheid van ambassades ligt bijzonder gevoelig in de villa's gelegen in het gedeelte dat 
grenst aan het Terkamerenbos. Over de totale Zuidwijk, bevinden zich zowat 45 ambassades en 
consulaten. 
 
Dit blijft niet zonder gevolg :  
- vertrek van de bewoners 
- inbeslagname van de binnenhuizenblokken door parkings 
- ontsiering van de achteruitbouwzones door controleposten. 
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B.3. De hotels 

 
Kaart 1.2.3.2.B.3. 

 
Analyse et diagnostiek : 
 
De hotelsector onderscheidt zich, niettegenstaande zijn geringe aanwezigheid, bij middel van 
kwalitatief hoogstaande gelegenheden. Het meerendeel behoort tot de vier en zelfs vijf sterrenklasse 
zoals dit het geval is voor het Conradhotel, gelegen Stefaniaplein. 
Het aantal gekende kamers bedraagt + 850 eenheden, waarvan reeds 269 alleen al voor het 
bovenvermeld hotel. 
Men telt 5 flats- en apparthotels. 
 
Binnen deze sector, zoals voor het stadscentrum, zijn bepaalde hotelprojecten niet tot stand 
gekomen. 
Twee belangrijke ontwerpen, in de Kasteleins- en de Paul Lautersstraat werden afgeremd door een 
vernietiging van de vergunning en een beroep bij de Raad van State. 
Voor de Kasteleinsstraat heeft de aanvrager zijn optiek gewijzigd en zich gericht naar de oprichting 
van een apparthotel en dit niettegenstaande het arrest van de Raad van State, dat zich in zijn 
voordeel uitsprak. 
Een andere project op de hoek van de Voorzitterstraat en de Langehaagstraat werd niet 
verwezenlijkt, niettegenstaande de uitgereikte vergunning. 
Onlangs heeft een belangrijk hotel van een buitenlandse keten, gelegen nr 321, Louizalaan zijn 
deuren gesloten. 
De immobiliënpromotie voor de hotelsector blijkt te kalmeren, zoals dit ook het geval is voor de 
andere wijken. 
Er dient opgemerkt dat het Regeringsbesluit betreffende het basisdossier van het BBP voor de 
Louizawijk de mogelijkheid tot nieuwe inplantingen herleidt tot hotels met minder 50 kamers. 
Dit besluit volgt alsdusdanig een optie van het GewOP dat het zeer ernstig meent met de 
beperkingen voor hotelinplantingen. 
 
 

B.4. De industrie en de ambacht 
 
Analyse et diagnostiek : 
 
Enkele werkplaatsen voor herstelling van voertuigen en enkele drukkerijen waaronder deze van het 
Nationaal Instituut voor Geografie terzijde gelaten, is binnen de wijk de industrie onbestaande. 
 
De ambachten en de KMO zijn vooral vertegenwoordigd binnen de sector van de confectie. Deze 
bezetten heel vaak de verdiepingen en stellen hun produkten voor op de benendenverdieping. 
 

 
 
1.2.4. Uitrustingen en diensten  
 
Kaart 1.2.4. 

 
 

Analyse : 
 
A. De onderwijsuitrustingen 
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De onderwijsinstellingen zijn weinig talrijk. Het gemeentelijk net wordt vertegenwoordigd door de 
Catteau-school, met kleuter- en lager onderwijs. 
Het secundair onderwijs is totaal afwezig zowel bij het officieel als bij het vrij onderwijs. 
Het hoger onderwijs is echter wel goed vertegenwoordigd door de Vrije Universiteit Brussel en de 
Nationale Hogeschool voor Beeldende Kunst van Terkameren. Beide liggen gedeeltelijk op Elsene. 
De European University, Livornostraat, geldt als de belangrijkste van de privé scholen die in hun 
geheel zeer weinig ruimte bezetten. 
 
Gelet op de samenstelling van de wijk zouden de noden voor wat betreft uitrustingen moeten samen 
met de gemeente Elsene geëvalueerd worden. 
 
De aan de ULB verbonden problemen zijn zeker en vast de belangrijkste, maar betreffen eerder de 
gemeente Elsene. Voor de eerstkomende vijf jaar wordt er buiten de oprichting in 1997 van een 
gebouw met + 100 kamers in de A. Depagelaan geen ander project overwogen. 
 
De gemeenteschool in de Dageraadstraat, brengt een verkeersprobleem teweeg, alsook tot voor kort 
een inwendig veiligheidsprobleem dat het vertrek van de kleuterschool noodzakelijk heeft gemaakt. 
Er bestaat een project tot wederopbouw voor de nrs 35 tot 43 in de Dageraadstraat. 
 
Voor wat betreft de evolutie in de schoolbevolking, zijn de beschikbare dokumenten slechts zeer 
gedeeltelijk. Zij wijzen op een constante vooruitgang voor de lagere afdeling van de gemeenteschool, 
met een lichte afvlakking in 1995. 
De school wordt bezocht door 9,39 % Brusselaars, 78,07 % niet-Brusselaars, en door 12,53 % 
afkomstig van buiten de 19 gemeenten. 
In 1995 werd voor het kleuteronderwijs een daling vastgesteld met 50 %, zonder twijfel te wijten aan 
het veiligheidsprobleem. 
Het aantal Brusselaars, niet-Brusselaars en afkomstig van buiten de agglomeratie liggen in dezelfde 
orde van grote als voor het lager onderwijs. 
 
Voor Terkameren zijn momenteel 549 studenten ingeschreven. In 1991 waren het 342. 
De domicilies van de studenten zijn onbekend. Voor hen bestaat geen enkele voorbehouden parking. 
 
De Solbosch-site van de Vrije Universtiteit van Brussel bood plaats aan 11.894 studenten voor het 
academiejaar '95-'96, wat een toename betekent van 20 % ten opzichte van '88-'89. 
De faculteit Letteren en Wijsbegeerte is de belangrijkste met 3.450 studenten, gevolgd door de faculteit 
Sociale, Politieke en Handelswetenschappen (3.386 studenten), de Rechtsfaculteit (2.026 studenten), 
de faculteit Psychologie en Opvoedkunde (1.219 studenten) en de faculteit Toegepaste Wetenschappen 
met (1.141 studenten). 
 
Het Instituut voor de Arbeid, het IGEAT en de Europese studies totaliseren samen 672 studenten. 
De faculteit Psychologie en Opvoedkunde heeft de jongste jaren en sterke aangroei gekend van 523 
naar 1.219 eenheden. 
Het eerste jaar geneeskunde is verhuisd naar de Erasmus-site, vanaf het acamediejaar 96-97. 
Het exacte aantal op de site verblijvende studenten werd niet meegedeeld. 
Hun herkomst kon echter wel geanalyseerd worden. 
Hieruit blijkt dat 63,27 % van de studentenbevolking gedomicilieerd is binnen de agglomeratie. De 
provincie Brabant levert 17,62 % van de inschrijving, gevolgd door de provincie Henegouwen met  
6,58 %. 
 
60 % van het onderwijzend personeel is gedomicilieerd in de agglomeratie, voornamelijk in de 
zuidelijke gemeenten en in het bijzonder de gemeente Elsene. 
 
Het Nederlandstalig net is niet vertegenwoordigd in de Zuidwijk. 
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B. De sportuitrustingen 
 

De sportinstallaties zijn vertegenwoordigd, maar vooral ingepland naar de zuidkant toe. 
Binnen een huizenblok langsheen de Louizalaan bevindt zich een overdekt tenniscourt. De privé 
zwembaden zijn talrijk, maar niet toegankelijk. 
De voor het publiek toegankelijke inrichtingen zijn de site van de U.L.B., het paardensportcentrum 
l'Etrier en de Brussels Lawn Tennis (Leopold). 
De sportactiviteiten van de U.L.B. zijn gegroepeerd rond het sportcentrum van het Zoniënwoud, en het 
is onmogelijk een juist beeld te krijgen van de gebruikers ervan. 
De Solbosch-site biedt tennisterreinen. 
De activiteiten van het Terkamerenbos zijn eerder beperkt (schaatsbaan, twee gezondheidspistes, 
zwemsport). Het meest worden wandeling, jogging en cyclisme beoefend. 
 
 
 

C. De sociale uitrustingen 
 

De sociale uitrustingen (enkele medische centra, een polykliniek) zijn weinig talrijk. Eens temeer zal 
een onderzoek naar de mogelijkheden die zich op de aangrenzende gemeente Elsene bevinden 
uitsluiting geven betreffende de mogelijke lacunes.  

 
 
 
D. De culturele uitrustingen 
 

Op cultuur vlak moet de analyse betrekking hebben tot de buurtactiviteiten, daar het stadscentrum de 
rol als belangrijkste aantrekkingspool reeds vervult. 
Uit de ontmoetingen met de bewoners bleek dat de verdwijning van cinemazalen en grote boekhandels 
als een verlies worden ervaren. 
De U.L.B. -site mag als cultuurpool worden beschouwd, omwille van de aanwezigheid van de 
mediatheek, vergaderzalen, tentoonstellings- en concertzalen. 
De mediatheek telt 11.189 leden. 
De Delvaux concertzaal trekt drie keer per week een 100-tal personen aan. 
De Allendezaal telt 700 tot 1500 bezoekers bij elke tentoonstelling (12 keer per jaar). 
In het Terkamerenbos worden tijdens de zomermaanden op zondag openlucht concerten georganiseerd. 

 
 
 
E. De erediensten 

 
Er bestaat geen cultuscentrum op het grondgebied van de Stad binnen de Zuidwijk, behalve het portiek 
van de Abdijkerk Onze-Lieve-Vrouw Terkameren. 

 
 
 
F. De buurtuitrustingen 

 
1. De parken en de tuinen. 

 
In de rubriek uitrustingen worden de groene ruimtes onderzocht voor wat betreft hun mogelijkheden 
en toegankelijkheid. 
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Het Terkamerenbos komt tegemoet aan de noden van de bevolking, over de gemeentegrenzen 
heen, omwille van zijn uitgestrektheid en zijn landschappelijke en ecologische kwaliteiten. 
Het omvat een oppervlakte van 125 ha. en biedt plaats aan recreatieve ruimtes : speelpleinen, 
gezondsheidspiste, kanovaren, schaatspiste, ruiterspaden, mogelijkheid tot fietsparcours, vooral 
tijdens het weekend wanneer het wagenverkeer wordt verboden. 
Het schema op de volgende bladzijde geeft hun ligging weer. 
Het bos wordt vooral bezocht door wandelaars en voornamelijk tijdens het weekend, wanneer het 
zijn rust terugvindt door het afsluiten voor het verkeer van sommige aders, op zondag, gedurende 
de zomerperiode. 
De toegankelijkheid tot het bos wordt tijdens de weekends vergemakkelijkt wanneer de wandelaars 
met de wagen komen en deze langsheen de wegen parkeren, die op dat ogenblik vrij zijn van 
voertuigen die gedurende lange tijd immobiel blijven. 
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De toegankelijkheid voor voetgangers vanaf de omliggende bewoonde wijken is minder 
gemakkelijk. 
Langs de kant van de Franklin Rooseveltlaan vallen deze toegangen samen met de 
verkeerstoegangen van de Dageraad- en de Braziliëlaan. 
Vanaf de Louizalaan wordt de enige toegang gevormd door het binnenkomen van de Diana- en de 
Floralaan, gekenmerkt door een onophoudende toevloed van voertuigen die het bos in en uit rijden. 
Langs de kant van Ukkel en de Waterloosesteenweg zijn de toegangen eveneens deze voor het 
voertuigenverkeer met vaak smalle en slecht onderhouden voetpaden. 
Via het Groenejagersveld is een alleen voor voetgangers bestemde toegang bereikbaar, maar deze 
loopt uit op een snelle verkeersader. Geen enkel verkeerslicht noch voetgangersoversteekplaats laat 
het oversteken toe. Bovendien wordt de toestand nog bemoeilijkt door ijzerdraad die het grasperk 
afbakent aan de overkant van de verkeersader waardoor de voetgangers een grote omweg dienen te 
maken alvorens de vijver te bereiken. 
Deze toegang wordt gebruikt door de bewoners van de Groenejagerswijk en de leerlingen van de 
Europese school.  
Langs de Terhulpsesteenweg bevinden de toegangen zich in het verlengde van de verkeersaders en 
de fietspaden die verder doorlopen in het Zoniënwoud. 
 
De Koningstuin bestaat uit beplante perken met symmetrisch aangelegde lanen ten opzichte van 
een as die vertrekt vanaf het Louizarondpunt.  Er bevinden zich enkele zitbanken die aldus een 
rustplaats bieden aan de benedenkant van de laan, alsook een speelplein. 
De functie van de Koningstuin is hoofdzakelijk gericht op wandel, rust en esthetiek. 
 
De site van de Terkamerenabdij bestaat uit tuinen en gebouwen uit de XVIIIe siècle. 
De vanuit de Abijdstraat bereikbare erekoer wordt gevormd door een centraal grasperk en een 
rondom liggende gepaveide laan die hoofdzakelijk dient tot parking. 
De tuinen van de Abdij zijn gelegen aan de benedenkant van de Emile De Motlaan en toegankelijk 
voor de voetgangers via een stelsel van trappen dat in totaal meer dan 100 treden telt. 
De tuinen worden gevormd door beplante en met bloemen aangelegde perken die worden doorkruist 
door lanen in dolomiet. De zitbanken zijn schaars. 
De omgeving leent zich tot kuieren gelet op de kwaliteit van de site, waarvan de toestand echter te 
wensen overlaat. 
Er zijn geen specifieke uitrustingen aanwezig voor de kinderen, zoals zandbakken. 
 
De Terkamerenabdij en de Koningstuin maken deel uit van een groen raster dat begint vanaf het 
Flageyplein met de vijvers van Elsene. 
 
 

2. De ruimten voor ontspanning 
 
In de Zuidwijk vallen deze ruimten samen met de hierboven vermelde parken en tuinen. 
Het Terkamerenbos kent verschillende gelegenheidsactiviteiten, zoals : 
- de 24-uren voor fietsers 
- de dag van de kinderen, ingericht door de jeugddienst van de Stad 
- de 20 km van Brussel 
- de universitaire Ballonvaarten 
- de zondagse aperitiefconcerten tijdens de zomermaanden op de kiosk van de Croquetweg. 
 
Deze manifestaties kennen omwille van hun omvang een belangrijke toevloed van bezoekers en 
aldus ook een groot aantal stationerende voertuigen langsheen de randen van het bos. 
Onlangs vond een een tentoonstelling voor beeldhouwwerken plaats op de centrale berm van de 
Franklin Rooseveltlaan. 
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3. De buurtdiensten 
 
- Op de hoek van de Livornostraat en de Baljuwstraat bevindt zich een politiecommissariaat. Een 

permanentie van 16 agenten wordt er verzekerd. 
- Op het nr 245 van de Louizalaan bevindt zich een postkantoor. 
- Er zijn 20 telefoonkabines, waarvan 6 op de U.L.B.-campus. 
- Voor de openbare diensten bestaat geen georganiseerde kinderopvang. Enkel op het nr 78 van de 

Mercelisstraat is een privé kinderkribbe gevestigd. 
 
 

4. De buurthandel 
 
Binnen de Zuidwijk bevindt zich geen enkel grootwarenhuis. 
Een vluchtig overzicht van de omliggende gemeenten toont aan dat zowat 16 middelgrote en grote 
winkelcentra zich binnen een straal van 500 m. 
Bovendien wordt er geen enkele markt gehouden op het gemeentelijk grondgebied. 
De dichtstbijgelegen zijn deze van het Kasteleinsplein en het E. Flageyplein.  
De buurthandelszaken zijn vrij zeldzaam en vooral gelokaliseerd in de Baljuwstraat. 
 
 

5. Het vervoer 
 
De wijk wordt goed bediend door het openbaar vervoer, zowel in de richting van de stadsrand als 
transversaal. 
De bus- en tramhaltes worden aangeduid op de kaart 1.4.1.C.1.. 
Er zijn talrijke taxistandplaatsen vooral in de omgeving van de hotels. 
In de wijk zijn 2 agentschappen voor wagenverhuur gevestigd. 
 
 

6. De gezondheid 
 
Er zijn slechts een apotheek en twee medische centra gevestigd. 
 
Diagnostiek : 
 
Het is zeer moeilijk een kaart te tekenen van de gebreken en die delen van de wijk af te bakenen die 
in het algemeen een gebrek zouden hebben aan uitrusting. 
Klaarblijkelijk bevinden veel uitrustingen zich op het grondgebied van de gemeenten Elsene en 
Ukkel. 
 
De reacties op de Krant nr 1, alhoewel het hier niet een wetenschappelijk onderzoek betreft, kunnen 
toch enkele inlichtingen verschaffen. 
De personen die geantwoord hebben, zijn bijna allemaal de mening toegedaan dat op gebied van 
handelszaken bijvoorbeeld de uitrusting voldoet voor gehele de wijk. 
Voor het gedeelte Charleroi-Vleurgat wordt de vestiging van een grootwarenhuis echter wel 
aangehaald. 
Groene ruimten in de onmiddellijke nabijheid blijken te ontbreken, alsook sportinstallaties waarvan 
de afwezigheid zich nog meer laat voelen in het stadscentrum. 
De culturele animatie stuit op gemengde gevoelens. 
Het stadscentrum speelt vast en zeker de rol als aantrekkingspool voor de bewoners, wat zowel de 
positieve als de negatieve adviezen verklaart. 
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1.2.5. Het sociale luik en de gezondheid 
 

1.2.5.1. Het sociale luik 
 

De gegevens betreffende dit domein zijn van algemene aard en worden in de “Algemeenheden” 
behandeld. 
Er is niets vermeldenswaardigs voor de Zuidwijk. 

 

1.2.5.2. De Gezondheid 
 
De gegevens betreffende dit domein zijn van algemene aard en worden in de “Algemeenheden” 
behandeld. 
Er is niets vermeldenswaardigs voor de Zuidwijk. 
 
 

1.2.6. De veiligheid en de preventie  
 

De huidige toestand wordt onderzocht in de “Algemeenheden”. Ter herinnering : er bestaat een 
politiecommissariaat op de hoek van de Livorno- en de Baljuwstraat. De permanentie wordt er verzekerd 
door 16 agenten 
 

1.2.7. Cultuur en toerisme 
 

A. De cultuur 
 
De culturele uitstraling van Brussel wordt op alle niveau's verzekerd door de instellingen die gegroeid 
zijn uit de federale bevoegdheden (Nationale Opera, Koninklijke Musea, ...), de communautaire 
bevoegdheden (televisie, theaters, ...), de gemeentelijke bevoegdheden (departementen Schone Kunsten 
en Cultuur), evenals de Europese bevoegdheden (Goethe Instituut, ...). 
Brussel zal de Europese culturele hoofdstad zijn van het jaar 2000. 
Om dit buitengewoon evenement op optimale wijze voor te bereiden werd een structuur in het leven 
geroepen, namelijk "Brussel 2000". 
De Stad Brussel fungeert hierbij als motor, gesteund door de drie gemeenschappen van het land, maar 
alle deelgemeenten van de agglomeratie werden mee uitgenodigd bij de organisatie. 
 
 

B. Het toerisme 
 
De Franse Gemeenschapscommissie (COCOF) is in het algemeen bevoegd voor wat betreft toerisme, 
zij subsidieert de dienst voor Toeristische Promotie (OPT) en de Dienst voor Informatie en Toerisme 
van Brussel (TIB). Tot 1995 viel deze laatste onder de bevoegdheid van de Stad Brussel, maar zijn 
structuur werd sindsdien verruimd naar de openbare, private of verenigingssector toe. 
Het T.I.B., als ontvangst- en informatiecentrum, heeft in 1996 de opdracht gekregen om in de ruimste 
zin van het woord een waardig beeld van de stad op te bouwen en te promoten, en dit bij middel van 
het dagelijks leven, het cultureel patrimonium, en eveneens de levenskunst, de politieke rol binnen 
Europa, de plaats als congresstad en, het economisch dynamisme. 
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1.2.8. Rol als hoofdstad en plaats binnen europa 
 

 
1. Identiteit van de stad 

 
Brussel neemt vast en zeker een bijzondere plaats in binnen het gewestelijk, nationaal en internationaal 
landschap, zoals alle hoofdsteden of geschiedkundige metropolen. 
In termen van oppervlakte of bevolking kan ze niet worden vergeleken met steden als Londen en Parijs; 
zij blijft daarentegen actueel wanneer men haar beschouwd als stad met een eigen identiteit, met 
specifieke functies en met alle elementen die nodig zijn voor de bepaling van een "groot"-stad. 
Ze moet zich het vermogen verschaffen een woonkwaliteit te kunnen bieden, alsook een relatie werk-
woning die vergelijkbaar is met deze van andere "gemiddelde" steden. 
 
 

2. De Zuidwijk : analyse en diagnostiek : 
 

Kaart 1.2.8. 
 
De Zuidwijk wordt weinig aangetast door de inplantingen van de Europese instellingen, zoals dit wel 
het geval is voor de Noord-Oostwijk. 
De Zuidwijk huisvest echter wel een groot aantal zetels van internationale maatschappijen, in het 
bijzonder Franse. 
 
Op federaal vlak dienen het Ministerie van Financiën en dat van Buitenlandse Zaken en de 
Bankcommissie te worden vermeld, en op regionaal niveau de Kabinetten van meedere ministers. 
De Bankcommissie bezet een vrij grote site aan de Louizalaan en de Blanchestraat. 
Vooral de vestiging van ambassades, consulaten en buitenlandse vertegenwoordigingen hebben de wijk 
getroffen. Er werden zowat 45 locaties gerepertorieerd. In het Rooseveltgedeelte vonden deze 
vestigingen vaak plaats zonder voorafgaandelijke toelating, en dit ten nadele van de huisvesting. 
De ontsiering van de achteruitbouwzones en het stationeren in de binnenhuizenblokken en op straat 
zijn zowat de meest gehoorde klachten van de bewoners 
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1.3. DE VORMEN VAN DE STAD 
 
1.3.1. De openbare ruimte 

 

A. Het stedelijk landschap 
 
Kaart 1.3.1.A.1. 
Kaart 1.3.1.A.2. 
 
 

Analyse : 
 
De Louizawijk 
 
De urbanisatieplannen voor de Louizalaan werden in 1866 opgemaakt door Victor BESME. De laan 
moest vrij vlak blijven daar ze initieel zou worden aangelegd als promenade die zou toelaten aan de 
rijspannen, de ruiters en de voetgangers om vanaf het stadscentrum het Terkamerenbos te bereiken. Om 
dit doel te bereiken werden enorme nivelleringswerken uitgevoerd. 
De zijstraten werden aangelegd om de enorme hoogteverschillen op te vangen die ontstonden bij de aanleg 
van deze ader. Deze straten liggen niet symmetrisch zoals dat vaak het geval is bij de, in die periode, 
uitgedachte wijken. 
Enkel de twee gebouwen op het Stefaniaplein werden door de architect MAQUET symmetrisch 
ontworpen. Sindsdien zijn ze door de architect JACQMAIN volgens hetzelfde principe heropgericht. 
Ter hoogte van de Koningstuin maakt de laan een bocht om aldus loodrecht op het midden van de ingang 
tot het bos uit te komen. 
Vanaf de Emile De Motlaan verdwijnt de centrale laan en maakt plaats voor een met bloemen en planten 
versierde middenberm. 
De laan heeft een constante breedte van 55 m. Ze bestaat uit een centrale laan, momenteel voor 
snelverkeer, en twee zijlanen gescheiden door een soms onderbroken rij bomen. 
De zijstraten schommelen tussen 6 m (Opperstraat) en 12 m (Abdijstraat). De sinds 1955 aangelegde 
tunnels vormen een fysiek moeilijk te nemen barrière. 
De oprichting van drie torengebouwen, toegelaten volgens het aanlegplan van 1970, doet dienst als 
herkenningspunten, maar niet als assen voor de stedenbouwkundige samenstelling. 
De gevel van de Drivuldigheidskerk, die niets anders is dan een wederopbouw van de gevel van de 
Augustijnenkerk die zich vroeger op het de Brouckereplein bevond, vormt een achtergrond in de 
Baljuwstraat. 
De twee paviljoenen ter hoogte van de ingang van het bos zijn de octrooipoorten die zich vroeger aan de 
Naamsepoort bevonden, deze ook werden heropgebouwd. 
Het Koninklijk Besluit van 22 augustus 1873 dat een non-aedificandi erfdienstbaarheidzone vastlegt ten 
voordele van de wijk van de vijvers van Elsene, ligt aan de oorsprong van een niet bebouwde strook van  
+ 25 m, welke vanaf de Koningstuin een uitzicht biedt naar de vijvers toe. 
 
Vanaf deze zelfde plaats werd een uitkijkpunt aangelegd naar de lager gelegen wijken van Elsene toe. 
Een ander uitkijkpunt is dit vanaf het Stefaniaplein naar het Poelaertplein toe en verder richting 
benedenstad. De site van de Terkamerenabdij is een apart geval. De gebouwen zijn zeer oud. Toen de 
Staat het beheer afstond aan de Stad, werd deze laatste ertoe verplicht over te gaan tot de aanleg van 
tuinen en terrassen, om aldus het enorme hoogteverschil (104 treden) op te vangen. 
 
 
Rooseveltwijk 
 
De Rooseveltwijk dankt haar fysionomie aan de voorschriften opgemaakt in de conventie van 1907 met 
betrekking tot de afstand van gronden aan de Stad door de Belgische Staat. 
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Wij herinneren eraan dat het gebied gediend heeft voor de Wereldtentoonstelling van 1910. 
In tegenstelling met de Louizalaan volgt deze verkeersader de vormen van het reliëf. 
Het golvend uitzicht biedt interessante perspectieven vanaf elk hoger gelegen punt. 
 
De open bebouwing op de westelijke rand van de laan, zoals gewild door de conventie Staat-Stad biedt 
een uitzicht op de rand van het Terkamerenbos. 
De "toren" van de U.L.B., opgericht door de architecten HOWELLES, DUMONT, FRANCOIS en 
MALFAIT vormt een herkenningspunt in dit landschap. 
De andere bouwwerken zijn niet hoog, met uitzondering van twee buildings langsheen de  
's-Herenhuislaan. 
De zijstraten van de Franklin Rooseveltlaan zijn meestal voorzien van achteruitbouwzones, zoals de laan 
zelf, wat de wijk buitengewoon aantrekkelijk maakt. 
 
 
Groenejagerswijk 
 
Deze wijk was vroeger niets meer dan een kleine nederzetting in het Zoniënwoud langsheen de vroegere 
verbindingsweg tussen Brussel en Waterloo. 
Op gebied van stedelijke samenstelling biedt deze wijk geen bijzonder kenmerk. 
Men krijgt de indruk van een onafgewerkte wijk, omwille van de doodlopende straten. 
De aanwezigheid van een weg met landelijk karakter over een gedeelte van de Vogelvangersweg is het 
vermelden waard. 
De bouwprofielen van de ééngezinswoningen zijn vrij laag.  
Het kasteel gelegen op de hoek van de Waterloosesteenweg en de Bospleinlaan mag als herkenningspunt 
worden aangestipt. 
 
 
Terkamerenbos 
 
Op het vlak van openbare ruimte, vormt het Terkamerenbos een heel bijzonder geval, want het is gegroeid 
tot een geheel van verkeersassen, daar waar de oorspronkelijke functie lag in een openbaar park. 
De breedte van de huidige wegen is deze die voorkomt op het Keilig-plan. De wegen werden enkel 
herbekleed met een asfaltlaag. 
De bestaande perspectieven zijn gewild en bedacht door Keilig in zijn plan voor de aanleg van het park. 
 
Diagnostiek : 
 
Het stedelijk landschap binnen de Zuidwijk wordt gevormd door twee afzonderlijke entiteiten. Deze van 
de Louizalaan getuigt van een zeker gebrek aan samenhang omwille van het niet beëindigen van de 
wederopbouw van de hoge bouwprofielen. 
Deze van de Franklin Rooseveltlaan en het Groenejagersveld vertoont een grote harmonie die moet 
gevrijwaard blijven. 

 

B. De functies van de openbare ruimte 
 
Kaart 1.3.1.B. 
 

Analyse et diagnostiek : 
 
Binnen de Zuidwijk doet de openbare ruimte hoofdzakelijk dienst voor het verkeer. 
Er is geen plein noch markt, noch enige ruimtelijke structuur die een stedelijke leefbaarheid kan 
verzekeren. 
De enige plaats die in zekere mate aan een dergelijk objectief kan tegemoetkomen is het Terkamerenbos, 
tijdens de weekendsluitingen en gedurende de zomerperiode. 
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De functies op deze plaats spreken elkaar echter tegen : ontspanningsoord en allerlei activiteiten in 
conflict met het verkeer, type formule I-circuit. 
De handelscentra zoals de Louizaflessenhals, de Baljuwstraat, de "Bascule" en de Waterloosesteenweg 
ondergaan een sterke druk vanuit het voertuigenverkeer. 
De onlangs in de Louizaflessenhals uitgevoerde werken met verbreding van de voetpaden hebben 
enigszins deze toestand verbeterd. De voetgangersoversteekplaatsen zijn er gemakkelijker dan vroeger. 
De aanwezigheid van de U.L.B. en de dagelijkse toevloed van zowat 12.000 studenten en professoren 
blijven niet zonder gevolg voor de openbare ruimten in de wijk. 
Het verkeer en vooral het stationeren vormen de voornaamste ongemakken. 
De Europese school aan de Waterloosesteenweg ter hoogte van de Terhulpsesteenweg, wordt bezocht 
door talrijke schoolbussen die leerlingen aan- en afvoeren en die aldus een probleempunt vormen. 
Alhoewel licht gedecentreerd ten opzichte van de gemeentegrenzen heeft deze toestand niet te 
verwaarlozen gevolgen op het grondgebied van de stad. 
 

C. Kwaliteit van de openbare ruimte 
 
Analyse et diagnostiek : 
 
De kwaliteit van de openbare ruimte hangt af van de aanleg aan de oppervlakte, maar ook van de 
beplanting, de toestand van de voetpaden en de rijweg, het meubilair, de verlichting en de aanwezige 
decoratieve elementen, zoals beeldhouwwerken, monumenten en fonteinen. 
De aanwezigheid van tunnels in het gedeelte van de Louizalaan tussen het Stefaniaplein en het 
Louizarondpunt vermindert hier aanzienlijk de stedelijke kwaliteit.  
De oversteekplaatsen worden bemoeilijkt en er wordt een echte insnijding gecreëerd in het stadsstramien. 
De Emile De Motlaan lijdt aan een overbreedte (2 x 3 rijvakken). 
De Franklin Rooseveltlaan heeft haar landschappelijk karakter op correcte wijze kunnen behouden, 
niettegenstaande de verkeerstoename. 
De groene elementen op de openbare weg zijn aangeduid op de kaart nr 1.3.1.C.1. 
Men onderscheidt : 
- de bomenrijen 
- de verkeersaders met centrale berm 
- de rondpunten of beplante pleinen 
- de begroeide spoorwegbermen (vaak niet toegankelijke groene ruimten). 
 
Het gedeelte ten zuiden van de middelste ring is ruimschoots voorzien van groen, zowel langs de weg als 
in de achteruitbouwzones. 
De bomenrijen langsheen de Louizalaan zijn gedeeltelijk verwijderd, uit noodzaak voor het verkeer en 
omwille van hun ouderdom. 
De kaarten nrs. 1.3.1.C.2.1. en  1.3.1.C.2.2. geven de staat van de voetpaden weer en hun type van 
materiaal. Hieruit kan men afleiden dat de wegenis en de voetpaden over het algemeen in goede staat zijn, 
behalve : 
 
Wegen in slechte staat : 
- Opperstraat 
- hoek Verlaat- Langehaagstraat 
- Mercelisstraat 
- Voorzittersstraat 
- Langehaagstraat 
- Dautzenbergstraat 
- Gachardstraat 
- hoek Kasteleins- Livornostraat 
- J. Jordaensstraat 
- Rijbaanlaan 
- Groenejagersveld 
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- Sint-Joblaan 
- Bosvoordesesteenweg 
- Uruguaylaan (tussen de Woudlaan en de Perulaan) 
 
Voetpaden in slechte staat : 
- Livornostraat (Blanche-, Florencestraat) 
- Verlaatstraat 
- Franklin Rooseveltlaan (Congo- Jeannelaan) 
- Franklin Rooseveltlaan (hoek Air Marshal Coninghamlaan). 
 
Voetpaden in minder goede staat : 
- Woudlaan 
- Colombialaan 
- Franklin Rooseveltlaan (Franklin Rooseveltlaan - Woudlaan) 
- Franklin Rooseveltlaan (Colombialaan - Terhulpsesteenweg) 
- Uruguaylaan (Woudlaan - Uruguaylaan) 
- Munsterstraat (één kant). 

 
 

De lijst van het stadsmeubilair werd niet opgemaakt. 
 
Voor wat betreft de openbare verlichting, duiden de door Sibelgas geleverde plannen aan dat het 
meerendeel van de verkeersaders voorzien is van H.P. sodiumlampen. 
De kwiklampen bestaan nog steeds in enkele zijstraten van de Louizalaan en sommige gedeelten van het 
Terkamerenbos. 
De veiligheid van de installaties wordt als goed beschouwd, behalve in de site van de Terkamerenabdij. 
Geen enkel dossier voorzien in het zesjarenplan, betreft de Zuidwijk. 
Voor wat de verlichting betreft dient het geval vermeld van bepaalde verlichte gevels als vermomd 
uithangbord. Dit is een steeds meer voorkomend fenomeen, dat de aandacht vereist om overdrijving te 
voorkomen. 
Langs de gewestwegen in de wijk werden de verlichtingsuitrustingen niet vernieuwd, deze zijn vooral van 
het autosnelwegtype. 
 
Kaart 1.3.1.C.3. 
 
De kunstwerken en fonteinen zijn vermeld in een uitgebreide lijst (kaart nr. 1.3.1.C.3.) 
Ze bevinden zich over het algemeen in goede staat. 
Enkel een vrij recente aftakeling werd gemeld betreffende het Selis de Longchapsmonument op de 
Louizalaan. De meest recente beeldhouwwerken zijn deze van Simon Bolivar, het Brussels Liberation 
Memorial en het Metalen paard voor de ingang voor de hippodroom van Bosvoorde. 
Beeldhouw- en kunstwerken langs de openbare weg zijn hier meer vertegenwoordigd dan in andere 
wijken. 
 
De bezetting van de voetpaden zoals weergegeven op de kaart 1.3.1.C.4. geeft de aders waarvan de 
voetpaden minder dan 1,5m breed zijn en waar hindernissen de breedte herleiden tot minder dan 1,5m. 
Hieruit blijkt dat globaal gezien de wijk het comfort verzekert van de voetgangers langs bijna alle 
verkeersaders, behalve in enkele smalle straten die een verwantheid vertonen met voetgangersstraten 
(Bospleinlaan, Ganzenweide, Groenjager, Bosvoordesesteenweg, enz...). 
Hindernissen herleiden de beschikbare breedte slechts in weinig gevallen. 
De bijzondere toestand van de Terhulpsesteenweg dient te worden vermeld waar voetgangers de bospaden 
dienen te gebruiken bij gebrek aan voetpaden. 
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1.3.2. De bebouwing 
 

A.1. De bebouwde ruimte (typologie) 
 
Kaart 1.3.2.A.1.1. 
Kaart 1.3.2.A.1.2. 
 
 

Analyse : 
 
De kaart van de bebouwde ruimte (kaart 1.3.2.A.1.1.) opgemaakt door het N.G.I. en geïntegreert in 
het basisplan URBIS maakt twee onderscheiden zones duidelijk: 
deze van de Louizalaan die overeenkomt met de eerste kroon rond de Vijfhoek met continue 
bebouwing met hoge dichtheid, en deze van de F. Roosevelt- Groenejagerswijk, typisch voor de tweede 
kroon met minder dichte bebouwing, soms onderbroken, en met meer open binnenhuizenblokken. 
 
1. Louizawijk 

 
Oorspronkelijk werd deze prestigieuze ader omzoomd door herenhuizen. In de loop der jaren zien 
we dat de gebouwen de levenswijze van de bewoners weerspiegelen en dat de oude huizen plaats 
ruimen voor appartementsgebouwen, waaronder een aantal dateert uit de jaren '30. 
De perceelsgewijze indeling is een weergave van deze trend. 
Langsheen de laan treffen we een mengeling aan van smalle en bredere percelen die meestal 
voortkomen uit een hergroepering op het ogenblik van oprichting van kantoren of appartementen. 
 
Op drie plaatsen werden torengebouwen opgericht. In zeker zin werden ze "verwekt" door het BBP 
van 1970, dat er bovendien nog meer had voorzien, die gelukkig nooit werden verwezenlijkt. 
Op het Stefaniaplein werden twee gebouwen aan het begin van de Louizalaan op identieke wijze 
opgetrokken, als gevolg van een gepassioneerd debat over de verdwijning van de twee gebouwen 
van de architect Maquet. 
 
De zijstraten van de Louizalaan hebben weinig verandering ondergaan en de oorspronkelijke 
perceelsverdeling is in de meeste gevallen behouden. Deze laatste vertegenwoordigt de typologie 
van het burgerhuis. 
Veel van deze huizen hebben geen gebrek aan architecturale waarde en worden opgenomen in het 
ontwerp tot inventaris van de te beschermen goederen. 

 
 
2. Rooseveltwijk 

 
Deze wijk wordt gekenmerkt door een geringe bouwdichtheid. Het gedeelte gelegen tussen de laan 
en het bos, alsook het Groenejagersveld wordt gekenmerkt door villa's, waardoor het groen van het 
Terkamerenbos zichtbaar blijft. 
De inplanting van de gebouwen werd sterk beïnvloed door de conventie van 08.03.1907 tussen de 
Stad en de Staat. 
Deze laatste, die eigenaar was van de gronden op het ogenblik van de Wereldtentoonstelling van 
1910, heeft deze gronden afgestaan aan de Stad, die gelast werd met de verkoop onder de in de 
acten vermelde voorwaarden. 
Een enkel perceel is hieraan ontsnapt, het betreft "Château Delune" dat niet door de Staat kon 
verworven worden en dat gedurende de Wereldtentoonstelling dienst heeft gedaan als restaurant. 
De schuine oprichting ten opzichte van de laan kan verklaard worden door het feit dat 
oorspronkelijk een rondpunt werd voorzien op deze plaats, dat echter niet verwezenlijkt werd. 
Weinig wederopbouw werd verwezenlijkt binnen dit gedeelte van de wijk. 
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Het past twee appartementsgebouwen te vermelden, gelegen in de s'-Herenhuislaan, waarvan de 
oprichting juridische problemen heeft teweeg gebracht die elders worden geanalyseerd. 
Het gedeelte tussen de Brasiliëlaan, de Terhulpsesteenweg en de Woudlaan omvat eveneens villa's 
en kent een uitgesproken residentieel karakter. 
De Terhulpsesteenweg wordt omgeven door prestigieuze kantoorgebouwen.  
De U.L.B. vormt een geval apart voor wat betreft de typologie van opbouw. 
Ze weerspiegelt natuurlijk de onderwijsfunctie door de talrijke auditoria, bibliotheken, laboratoria, 
enz..... 
Op het gebied van architectuur en bouwprofielen doet zich een grote diversiteit voor. 
 
 

3. Groenejagerswijk 
 
Dit gedeelte van het grondgebied dat op stedenbouwkundig plan een uitsnede vormt in een wijk van 
de gemeente Ukkel, weerspiegelt de kenmerken van deze laatste. 
Een overgrote meerderheid van familiale villa's en aangesloten bebouwing met handelskarakter 
vallen op langsheen de Waterloosesteenweg. 
De wijk heeft bouwontwerpen gekend die hevige reacties hebben losgewerkt, zoals de vroegere 
manège en rondom het "Kasteeltje" op de hoek van de Bospleinlaan en de Waterloosesteenweg. 
 

Diagnostiek : 
 
De typologie van de gebouwen vertoont fundamenteel verschillende kenmerken tussen het Louiza- en 
het Groenejagersgedeelte. 
In het eerste geval zijn de gebouwen een weerspiegeling van de veranderingen die zich hebben 
voorgedaan bij de oprichting van de kantoorgebouwen. 
Voorbij het kruispunt met de middelste ring worden de gebouwen minder hoog en krijgt men een open 
bebouwing voor het gedeelte gelegen rondom het Terkamerenbos. 
 

A.2. Toestand van de bebouwing 
 

Analyse et diagnostiek : 
 
Tot op heden werd nog geen lijst per gebouw opgemaakt. Het door de Koning Boudewijnstichting 
uitgevoerde onderzoek dateert van 1991. Het zou kunnen nuttig zijn om de evolutie te schetsen van de 
toestand. De algemene toestand van de gebouwen mag als voldoende goed worden beschouwd en zelf 
zeer goed voor gans het gedeelte ten zuiden van de Louizalaan, met de uitzonderingen die vermeld zijn 
in de rubriek "ongebruikte gebouwen en niet bebouwde gronden". 
 

 

B. Het opmerkelijk immobiliënpatrimonium 
 
Kaart 1.3.2.B. 
 

Analyse : 
Volgens de gegevens van de Dienst Monumenten en Landschappen telt de wijk 18 beschermde gebouwen 
en 3 beschermde sites. Geen enkel gebouw noch site wordt opgenomen in de lijst van deze die moeten 
bewaard worden. 
Het inventarisontwerp vermeldt 225 percelen. 
 
Bij de beschermde gebouwen behoren als meest bekende de hotels Solvay en Tassel van Horta, het hotel 
Otlet van Van Rijsselberghe en het hotel Wielemans in de Defacqzstraat.  
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De Terkamerenabdij en enkele herenhuizen langsheen de Franklin Rooseveltlaan zijn eveneens het 
vernoemen waard. 
 
Het inventarisontwerp vermeldt gelukkiglijk veel gebouwen die een bescherming verdienen. 
 
De drie beschermde sites zijn de Koningstuin, de Terkamerenabdij en het Terkamerenbos. 
 
In het kader van het basisdossier van het BBP van de Louizalaan, werden zowat 581 gevels opgenomen 
als zijnde te beschermen en te restaureren. 
 
 
Diagnostiek : 
Er is een zeer gering aantal beschermde gebouwen ten opzichte van de architecturale rijkdom van de wijk. 
De sites bestaande uit groene ruimten zijn daarentegen allen beschermd. 

 

C. Gronden en immobiliën 
 

C.1. Recente immobiliënoperaties 
 

Analyse : 
 
De Zuidwijk kent slechts een geringe activiteit aan immobiliënoperaties ten opzichte van andere 
wijken. 
De verbouwingsprojecten zijn duidelijk belangrijker dan de grote heropbouwprojecten. 
 
De hieronder volgende gevallen verdienen vermeld te worden als voorbeelden van verbouwing. 
De renovatie van één van de twee watertorens van het Terkamerenbos als kantoorvestiging verdient 
vermeld te worden door de soberheid van uitvoering, de eerbiediging van de volumes en de kenmerken 
van dit gebouw dat dateert uit 1880. 
De herbestemming voor huisvesting van het beschermde gebouw gelegen op de hoek van de Meerstraat 
en de Louizalaan. Na bijna tien jaar verwaarlozing, hebben de gebouwen hun oorspronkelijke functie 
terug gekregen met eerbiediging van de bestaande binnenstructuren en met gerestaureerde gevels. 
 
Op het nr 135 van de Louizalaan werd een kantoorgebouw bijna volledig herbestemd voor huisvesting. 
Recente gebouwen kunnen als voorbeeld dienen van hedendaagse architectuur : 
 
- de bibliotheek van de Menswetenschappen op de U.L.B.-site 
- het nr  274 van de Louizalaan : “LEGREY”. 
 
Bepaalde projecten werden niet verwezenlijkt en andere wachten op hun toelating : 
- hoek Franklin Rooseveltlaan en Terkamerenlaan 
- Louizalaan nrs 288-292, en Vleurgatsesteenweg nrs 125-127. Het betreft hier leegstaande gebouwen. 
- de Melkerij en het Robinsonchalet zijn twee gebouwen in het Terkamerenbos die verwoest zijn. 
 
 
In opbouw : 
- de woningen gelegen Diesdelle op de site van de vroegere manège. 

 
 

Diagnostiek : 
 
De immobiliënoperaties zijn minder talrijk dan vroeger. Meerdere projecten wachten op investering. 
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C.2. De ongebruikte gebouwen en niet bebouwde gronden 

 
Kaart 1.3.2.C.2. 

 
Analyse et diagnostiek : 

 
 
Deze worden voorgesteld op de kaart nr 1.3.2.C.2. 
De voor meer dan 30 % ongebruikte gebouwen worden eveneens weergegeven. Deze zijn vrij talrijk in 
het Louizagedeelte en weerspiegelen de moeilijkheden binnen de immobiliënmarkt. 
De toestand schommelt vrij sterk in deze sector en de behandelde lijst geeft de toestand weer op een 
welbepaald ogenblik. 
 
Het blijkt dat de onbebouwde gronden schaars zijn en geen bijzondere maatregelen vereisen. 
Een uitzondering vormt de grond van de Stad Brussel gelegen aan de Uruguaylaan, die bezet wordt 
door voorlopige schoolpaviljoenen van Catteau. Na de wederopbouw van de school in de 
Dageraadstraat zou een verkavelingsvergunning kunnen worden opgemaakt. 
De open gronden die het gevolg zijn van stilgelegde werken zijn deze van de Emile De Motlaan nr 19  
en deze op de hoek van de Wollendriestoren. 
 
De leegstaande gebouwen, of ze nu dienen voor huisvesting of kantoren, zijn aanwezig in het 
Louizagedeelte, maar omwille van hun verspreidheid vallen ze weinig op. 
Een op aanvraag van de Stad in 1982 uitgevoerde economische studie maakt reeds gewag van 
leegstaande kantoren en woningen. 
Een van de onlangs genomen maatregelen tegen de meest zichtbare kankerplek die gevormd wordt door 
de hoek Louiza-Vleurgat is de inschrijving van deze gebouwen op de lijst van de verwaarloosde 
gebouwen die mogen onteigend worden (met subsidiëring). 
 
De belastingen op de verwaarloosde gebouwen die betrekking hebben op een tiental gebouwen, 
betreffen enkele geïsoleerde gevallen en de hogervermelde groep. 
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1.3.3. De binnenhuizenblokken 
 
Analyse en diagnostiek : 
 
De binnenhuizenblokken hebben diepgaande wijzigingen ondergaan, enerzijds omwille van de door het 
vroegere bijzonder bestemmingsplan geboden mogelijkheden en anderzijds door de parkeerdruk die de 
wijk kent. 
 
Het dichtstbij het Stefaniaplein gelegen deel kent een intensere handelsactiviteit die vaak verdergaat dan 
de benedenverdieping en aldus een groot gedeelte van de binnenhuizenblokken bezet. 
 
Het BBP nr 40-30/31bis liet inderdaad een volledige overdekking van het perceel toe, op voorwaarde op 
de bovenstructuur een tuin aan te leggen met een aardelaag van minstens 50 cm. Bij het meerendeel van 
de gevallen werd dit voorschrift niet geëerbiedigd waardoor het uitzicht van de binnenhuizenblokken zeer 
bedroevend is. 
In sommige gevallen echter is deze uitvoering dermate geslaagd dat het onmogelijk is om van bovenaf het 
bestaan op te merken van ondergrondse structuren (laatste huizenblok van de Louizalaan). 
Op veel plaatsen herbergen de bijgebouwen parkings die in de ondergrond doorlopen. Hieruit komt een 
vrij grote parkeercapaciteit voort op privé eigendom (zie punt 1.4.) 
 
Een lijst van de percelen met minstens één boom werd opgenomen in het plan 1.3.1.C.1. (Groene raster). 
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1.3.4. Het leefkader en het milieu 
 

A. De groene ruimten 
 

Analyse : 
 
Het Terkamerenbos 
 
Oorspronkelijk maakte het Terkamerenbos deel uit van het Zoniënwoud dat in feite een oerbos is. 
In de Middeleeuwen verbleven midden in het woud geestelijke gemeenschappen. Keizer Karel bezat 
een kasteel te Tervuren. 
 
Tijdens de XVIe et XVII eeuw werd het bos aanzienlijk uitgedund door het omhakken van bomen door 
bewoners van de omgeving. 
 
Onder het Oostenrijkse bewind werden nieuwe aanplantingen uitgevoerd (1714-1795), in het bijzonder 
beuken werden aangeplant. De oudste exemplaren hiervan die we nu nog terugvinden stammen uit die 
tijd (met inbegrip in het Terkamerenbos). Onder het Franse bewind rond 1800, werd de aanplanting 
verdergezet. Gedurende de Hollandse overheersing viel het Zoniënwoud in handen van privé eigenaars 
die er 4.350 ha van inbezit namen. Onder druk van de openbare opinie en ten gevolge van tussenkomst 
van Koning Leopold I in 1843, werd het woud teruggekocht door de Staat. Het beheer werd 
overgelaten aan de dienst voor Waters en Bossen. De boomfamililies bestaan voor 80 % uit beuken en 
10 % eiken. 
 
Als gevolg van de wet van 2 juni 1861 krijgt de Stad Brussel het beheer van een gedeelte van het 
Zoniënwoud : het Terkamerenbos, onder voorwaarde het open te stellen als openbaar park mits een 
jaarlijkse vergelding van 9.735,- BEF. Op 21 april 1864 werden het Terkamerenbos en de Louizalaan 
ingelijfd bij het grondgebied van de Stad Brussel. 
 
Geconfronteerd met de aanleg als openbaar park, ontving de Stad, zonder officiële wedstrijd, vier 
projecten van landschapsarchitecten, te weten : 
BARILLET-Paris 
FUCHS-Bruxelles 
KEILIG-Bruxelles 
ROSSEELS-Louvain. 
 
Geen enkel criterium werd hen opgelegd. Ze dienden enkel rekening te houden met de bestaande bomen 
en boomconcentraties. Hun ontwerpen werden bestudeerd en dat van KEILIG werd weerhouden. Na 
de uitvoering van het KEILIG-plan was het Terkamerenbos omgevormd van woud tot park en kreeg 
zeer snel vermaardheid als wandelpark. 
 
De belangrijkste factoren die bijdroegen tot de aanduiding van het KEILIG-ontwerp : 
- aan de bestaande beplantingen werd weinig veranderd; de grote bomen en boomconcentraties werden 

zo veel mogelijk ongemoeid gelaten. De grote beuken die nergens anders ter wereld voorkwamen, 
trokken alle aandacht. 

- gelet op de tot 125 ha beperkte oppervlakte, heeft men een poging gedaan om een ruimte te creëeren 
die de indruk geeft in haar totaliteit groter te lijken dan ze in werkelijk is. Met dit doel werd een 
eenvoudig wegennet aangelegd omgeven door boomconcentraties bestaande uit hoge beuken. Om 
deze indruk nog te versterken gebruikte men struikewas met blijvend gebladerte die het uitzicht 
beperken. 

- KEILIG maakte gebruikt op wonderlijke wijze het bestaande reliëf voor de aanleg van een kloof, een 
vijver en grasperken. 
De ingang van de Louizalaan wordt geflankeerd door twee paviljoenen die werden overgebracht van 
de Naamsepoort waar ze dienst deden als octrooipoort. 

van Duitse afkomst 
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Het Terkamerenbos is één van de best gekende groene longen van de Stad en eenieder vindt er een 
vorm van ontspanning : 
- de wandelaars beschikken over 17,3 km wandelpaden waarvan 5 km uitsluitend bestemd voor 

voetgangers; 
- er liggen 5,8 km ruiterpistes; 
- kinderen en volwassenen beschikken over 20 ha grasperken om zich in alle vrijheid te ontspannen; 
- waterliefhebbers kunnen een vijver van 6 ha bewonderen; 
- op verschillende punten bevinden zich mogelijkheden tot verfrissing. 
 
De Commissie voor het Bos zorgt voor het toezicht. Een van haar taken is te waken, onder toezicht 
van haar experten, over de verjonging van het bos. 
Er wordt angstvallig over gewaakt dat geen enkele boom nutteloos wordt geveld. Vooral de bomen die 
een gevaar inhouden of zich binnen een sector bevinden die aan verjonging toe is, worden aan een 
grondig onderzoek onderworpen alvorens toelating wordt gegeven tot omhakken. 
De kosten voor het jaarlijks onderhoud van het bos worden geschat op + 35 miljoen. Er dient vermeld 
dat het Robinsonchalet en de “Laiterie” nog niet konden worden herbouwd. 
 
 
De Terkamerenabdij en haar tuinen 
 
Op het einde van vorige eeuw werd de site van de vroegere Cistercienzerabdij gebruikt als oefenveld 
voor het Belgisch leger. 
Bij middel van de conventie van 1921, stond de Staat aan de Stad een deel van de site af voor de 
verwezenlijking van een nieuwe laan, de toekomstige Emile De Motlaan, en tevens met de opdracht om 
nieuwe tuinen aan te leggen tussen de abdij en deze nieuwe ader. 
Deze tuinen worden gevormd door vijf opeenvolgende terrassen, onderling verbonden met een reeks 
trappen in blauwe steen. Het tracé is geometrisch gebaseerd op de Hollandse tuin. In het midden 
bevindt er zich een fontein. De staat van de site laat echter te wensen over. 
 
 
De Koningstuin bestaat eveneens uit geometrische tracés waarvan de as gericht is naar het 
Louizarondpunt. 
 
Diagnostiek : 
 
De groene ruimten van de Zuidwijk zijn van zeer hoge kwaliteit en zijn een ontegensprekelijke troef 
voor de omgeving. Ze zijn echter slecht verdeeld. De Louizawijk, in haar gedeelte naar het 
stadscentrum toe, heeft hieraan een buitengewoon groot gebrek. Dit laat zich destemeer voelen door de 
afwezigheid van bomen in de binnenhuizenblokken. 
 

 

B. Geluidshinder 
 
Analyse : 
 
De voornaamste bronnen zijn : 
- het verkeer 
- de spoorweg 
- de industrie 
- de werven 
- het buurtlawaai  (bv. airconditioning). 
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B.1. Het verkeer. 
 
Kaart 1.3.4.B. 
 

Er werd een gegevensbank opgemaakt met de, langsheen de verschillende wegen, door het BIM 
opgemeten geluidsniveau's. 
De hoogste gemeten geluidsniveau's vallen samen met de voornaamste verkeerswegen. 

 
 
B.2. De vliegtuigen. 
 

De wijk wordt zeer zelden door vliegtuigen overvlogen en ondervindt aldus hiervan geen hinder. 
 
 
B.3. De spoorweg. 
 

Een enkele lijn loopt door de Zuidwijk, ter hoogte van de Uruguaylaan. 
Het BIM registreerde hier een waarde van 64 dB. 
 
 

B.4. De industrie en de ambacht. 
 

Deze zijn onbestaande in de wijk, behalve voor de drukkerij van het Nationaal Geografisch Instituut. 
 
 
B.5. De werven. 
 

Men treft geen enkele andere belangrijke werf aan. 
 

 
B.6. Buurtlawaai 

 
Vooral hierover gaan de meeste klachten. De mengeling van huisvesting en kantoren met slecht 
gedempte en slecht gesitueerde installaties van airconditioning is een bron van hinder die langsheen de 
Louizalaan nog wordt aangevuld door het verkeer. 
In de toekomst zal dit probleem zeer zorgvuldig dienen te worden aangepakt. 
Indien nodig zullen processen-verbaal worden opgemaakt. 
De antwoorden op de Krant nr 1 vermelden steeds weer een te hoog geluidsniveau. 
De oorzaken hiervan zijn het wegverkeer, maar tevens ook het openbaar vervoer vooral de tram 2000. 
 
Diagnostiek : 
 
De meest hinderlijke lawaaivormen zijn het verkeer en het buurtlawaai. 

 

C. Energie 
 

De Intercommunale SIBELGAS zorgt voor de energieverdeling over het grondgebied van Brussel. 
Het energieverbruik wordt als volgt verdeeld : 

67 % voor de tertiaire sector (gewest : 39 %) 
27 % voor de huisvestingssector (gewest : 55 %) 
 6 % voor de industriesector (gewest : 6 %). 

Hieruit blijkt duidelijk het grote overwicht van de tertiaire sector in Brussel, die, in energiewaarden 
uitgedrukt, 39 % vertegenwoordigt van de sector op gewestelijk vlak. 
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D. Lucht 
 

Zie Volume 1A “Algemeenheden”.. 
 
 

E. Water 
 

Er dient te worden verwezen naar de algemene gegevens van het Volume 1A “Algemeenheden”. 
De Zuidwijk kent geen overstromingsgevaar. 
 
 

F. Bodem 
 
De Zuidwijk is één van de weinige die als waterwinningsgebied in aanmerking kwam voor de B.I.W.D. 
De kaart nr 1.3.4.E. toont het wingebied dat zich in het Terkamerenbos bevindt en verder doorloopt naar 
het Zoniënwoud, samen met de 3 types van beschermde gebieden. 
Een recent besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering verlengt de op 12 januari 1972 en  
18 februari 1977 uitgereikte vergunningen voor gewinning bij middel van putten en galerijen. 
Enkele percelen van de Victorialaan vallen onder het beschermd gebied van het type II en gans de 
zuidkant van de Franklin Rooseveltlaan en de wijk van het Groenejager vallen onder het beschermd 
gebied van het type III. 
Deze maatregelen zijn hoofdzakelijk gericht op de dichtheid van verschillende leidingen en de opslag van 
bepaalde substanties. Regelmatig worden bovendien waterstalen genomen om de kwaliteit te testen. 
 
 

G. Afval 
 

Het afvalbeheer wordt enerzijds verzekerd door de dienst Brussel-Reinheid en anderzijds door het 
Departement Wegeniswerken van de Stad Brussel (zie algemeen deel). 
Sinds 23 oktober 1996 worden selective ophalingen georganiseerd voor gans de agglomeratie (papier en 
karton). 
De Zuidwijd genoot reeds van een selectief ophaalsysteem voor verpakkingen (blauwe zakken). 
 
De Stad slaagt erin een deel van de afval te beheren door de plaatsing van vaste containers. 
Onderstaande lijst geeft de plaatsen hiervoor weer voor de Zuidwijk : 
 
 
Louizalaan (hoek Defacqzstraat) 
Louizalaan (hoek Vleurgatsesteenweg) 
Franklin Rooseveltlaan (tegenover het nr 218a) 
Franklin Rooseveltlaan (hoek Victorialaan) 

G 
G 
G 
- 

- 
- 
- 
- 

- 
T 
T 
- 

B 
- 
B 
B 

G = glas        / P = papier        / T = textiel        / B = batterijen. 
 
 

Voor de ganse Louizawijk, met inbegrip van de gemeentelijke zijstraten gebeurt het straatvegen door de 
dienst Brussel-Reinheid. 
 
In het kader van de antwoorden op de Krant nr 1, liepen veel reacties binnen over het gebrek aan reinheid 
in de wijk en in het bijzonder over de hondenpoep. 
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Er worden bijkomende vuilbakken gevraagd en openbare toiletten worden voorgesteld voor het 
Terkamerenbos. 
Onlangs werden in het Terkamerenbos nieuwe vuilnisbakken geplaatst. 
Deze groene ruimte lijdt onder veelvuldig sluikstorten. 
 
Een voor compost voorziene ruimte werd aangelegd langsheen de voormalige Melkerij en is bestemd voor 
het in de groene ruimten opgehaalde organisch plantaardig afval. 
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1.4. VERPLAATSINGEN, MOBILITEIT EN STATIONEREN 
 
 
1.4.1. Opbouw en algemene organisatie van de infrastructuur en de verbindingswegen 
 

1.4.1.A. Toestand van de Zuidwijk ten opzichte van het Brussels Gewest 
 

Kaart 1.4. 
 
 
Het vervoer speelt een hoofdrol in de activiteit van een wijk. Het heeft een positieve weerslag wanneer 
de bediening correct verloopt en een negatieve wanneer conflictsituaties optreden tussen de gebruikers 
of wanneer de vervoersfunctie de bovenhand krijgt over andere functies, in het bijzonder wanneer 
hinder optreedt voor de bewoners. 
Sinds enkele tientallen jaren is een toenemende mobiliteitsdrang ontstaan. Het begrip “afstand” is 
geëvolueerd. Het aantal verplaatsingen tussen wijken, tussen gewesten en zelfs internationaal heeft een 
enorme toename gekend. 
De studie van een wijk in het bijzonder, verduidelijkt in welke mate de verplaatsingen die er gebeuren 
voor die wijk zelf bestemd zijn of, in tegenstelling hiermee, of de wijk dienst doet als transito voor 
verplaatsingen tussen de wijken of de gewesten. 
De Zuidwijk is de enige wijk van de agglomeratie op wiens grondgebied zich terzelfdertijd 
aanvoerassen en concentrische netwerken bevinden die gevormd worden door de kleine, de middelste 
en de grote ring. 
 
De as buitenwijken/centrum wordt gevormd door de Franklin Rooseveltlaan, het Terkamerenbos en de 
Waterloosesteenweg, die de Louizalaan vervoegen om aldus uit te monden op de kleine ring. 
 
De concentrische assen bestaan uit : 
- de kleine ring waarmee de Zuidwijk slechts wordt verbonden via de Louizaflessenhals 
- de middelste ring gevormd door de Generaal Jacques- en de Kongolaan, het Bos en de Winston 

Churchilllaan 
- de grote ring wordt onderbroken ter hoogte van het Terkamerenbos waarbij de continuïteit van een 

grote verkeersader niet meer wordt verzekerd. 
 
Ter hoogte van de Vleurgatsesteenweg bevindt zich eveneens een belangrijke verbinding vanaf de 
Baskuul richting E. Flageyplein. 
 
Zowel privaat als openbaar vervoer worden eveneens beïnvloed door de aantrekkingspunten eigen aan 
de wijk. 
Deze zijn talrijk en verdeeld over het geheel van de wijk. Voor deze wijk betreft het hier : 
- de nationale aantrekkingspolen 

- de U.L.B. 
- de handelszone van de Louizaflessenhals 

- de gewestelijke aantrekkingspolen 
- het Terkamerenbos met zijn talrijke attracties (theater, club, restauratie, recreatiezones, tijdelijke 

manifestaties, wandelingen, ....) 
- de talrijke kantoren langsheen de Louizalaan 
- de onderwijsinrichtingen die zich bevinden in de Terkamerenabdij, de Dageraadstraat en de 

Uruguaylaan 
- de tuinen van de Terkamerenabdij 

- lokale aantrekkingspolen 
- de Koningstuin 
- de Brussels Lawn Tennis club, aan de Waterloosesteenweg 
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- de Ruitersclub Etrier, aan het Groenejagersveld 
- de handelsassen van de Louizalaan en de Baljuwstraat. 
 
Rondom de wijk dienen de volgende polen te worden vermeld, waarvan de aantrekkingskracht het 
vervoer binnen de Zuidwijk beïnvloed : 
- de Vijvers van Elsene 
- de handelscentra van de Baskuul, de Waterloosesteenweg en het E. Flageyplein 
- de Sint-Elisabethkliniek aan de De Frélaanlaan 
- de Europese School aan de Waterloosesteenweg 
- het Decroly-instituut, Montanastraat. 
 

1.4.1.B. Het autoverkeer 
 

Kaart 1.4.1.B.1. 
 
a) Structuur van het wegennet 

 
Oorspronkelijk aangelegd als prestigieuze ruiterspromenade tussen het stadscentrum en het 
Terkamerenbos, is de Louizalaan geleidelijk vervaagd tot een snelle verkeersader om vervolgens de 
allure aan te nemen van een stedelijke snelweg met aanleg van tunnels, om aldus de kruispunten 
aan de oppervlakte te vermijden. 
 
De Franklin Rooseveltlaan, voormalige Natiënlaan, heeft, niettegenstaande het drukke verkeer dat 
er gebruik van maakt, haar oorspronkelijk karakter behouden, te weten een brede verkeersader met 
middenberm en van verkeerslichten voorziene kruispunten. 
Het Terkamerenbos wordt meer en meer gebruikt door pendelaars uit Brabant die de Lorrainelaan 
benutten als voornaamste invalsweg tot de hoofdstad. 
De verkeerstoename binnen deze prachtige site van het Bos noodzaakt een meer diepgaande studie 
van deze problematiek. Het GewOP heeft een specifieke verkeersstudie aangevraagd en de Stad 
heeft deze opdracht, die het Bos en diens omgeving betreft, reeds toevertrouwd aan het 
studiebureau AGORA dat er momenteel mee bezig is. 
De Waterloosesteenweg en de Vleurgatsesteenweg, voormalige verbindingswegen, zijn eveneens 
omgevormd tot verkeersassen die in conflict komen met de talrijke activiteiten die er omheen 
plaatsvinden. 
Het oost-westverkeer wordt geconfronteerd met de onderbreking door de middelste en de grote ring. 
Verder wordt het verkeer verdeeld over de gemeente Ukkel, hetzij via de Winston Churchilllaan, de 
De Frélaan of de Zijlaan en de Prins de Lignelaan. 
Ter hoogte van de middelste ring heeft het verbod om gebruik te maken van de Legrandlaan, om 
aldus de doorgang van het openbaar vervoer te vergemakkelijken, geleid tot een parallele 
verkeersflux. 
 
 

b) Voornaamste verkeersfluxen 
 
Binnen het kader van de effectenstudie heeft het studiebureau de door het STRATEC-bureau in 
1991 opgemeten gegevens in kaart gebracht voor het Louizagedeelte. 
De gegevens hebben betrekking op het verkeer, tijdens de ochtend- en avondspits. 
Zij werden aangepast en verbeterd bij middel van kruisinformatie. Omwille van technische redenen 
konden de schema’s niet in onderhavig basisdossier worden ingelast. 
De analyse ervan brengt echter voor de Louizalaan het volgende aan het licht : 
° tijdens de ochtendspits (richting stad) 

Een verzadiging (100 %) wordt vastgesteld op de centrale as vanaf de Vleurgatsesteenweg tot 
aan de Eendrachtstraat, tussen het kruispunt van de Emile De Motlaan en de Jakob 
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Jordaensstraat, en eveneens op de zijstrook van de Louizalaan tussen het Bos en het Emile De 
Motkruispunt. 
Een bijna verzadiging (80 tot 100 %) over het resterend deel van de centrale as met inbegrip van 
de Emile De Motlaan. 
 

° tijdens de avondspits (uitgaand verkeer richting voorstad) 
Een verzadiging (100 %) op de centrale as tussen de Eendrachtstraat en de Blanchestraat en 
tussen de Dautzenbergstraat en Tenbos. 

Een bijna verzadiging  (80 tot 100 %) over het resterend deel van de centrale as met inbegrip van 
de Emile De Motlaan en het laatste gedeelte van de Louizalaan tussen het Bos en het Emile De 
Motkruispunt. 
 
 

c) Het voornaamste parcours van het sluikverkeer 
 
Het sluikverkeer wordt bepaald door het gebruik van gewone straten bestemd voor een lokaal 
verkeer, die echter een andere functie worden toebedeeld door bestuurders die er op uit zijn de 
knelpunten op de grote assen te omzeilen. 
Voor de wijk kunnen we de volgende straten onthouden : 
- de Montanalaan tussen de Waterloose- en de Terhulpsesteenweg 
- de Dageraadlaan vanaf de Adolphe Buyllaan tot aan het Bos 
- de Antoine Depagelaan 
- de Emile Duraylaan 
- de Bellevuestraat 
- de Munsterstraat - Emile Duraylaan 
- de Abdijstraat 
- de Florencestraat tussen de Louizalaan en de Livornostraat 
- de Verlaatstraat die uitmondt op de Lesbroussartstraat 
- de Kasteleinsstraat als ontdubbeling van de Baljuwstraat. 
 
 

d) Voornaamste verkeersknelpunten 
 

Kaart 1.4.1.B.2. 
 
 
De chronische verkeersknelpunten bevinden zich op de grote invalswegen naar de stad toe, maar 
eveneens op de middelste ring richting Ukkel aan het Sterrondpunt, ter hoogte van de Diana-, de 
Flora- en de Cereslaan. 
De Belle Alliancelaan op het kruispunt met de Waterloosesteenweg en de De Frélaan en het 
kruispunt van Terhulpen, Waterlooseesteenweg vertonen systematisch knelpunten. De 
Lorrainedreef en de Terhulpsesteenweg worden gekenmerkt door belangrijke voertuigenfiles die 
tevens vertragingen veroorzaken bij het openbaar vervoer dat de Terhulpsesteenweg gebruikt. 
De omgeving van de ULB wordt periodiek overbezet omwille van het toenemend aantal 
gemotoriseerde studenten die naar de cursus komen en een parkeerplaats zoeken in de omgeving. 
Het kruispunt van de Kongolaan met de Franklin Rooseveltlaan lijdt eveneens aan chronische 
opstoppingen. 
De Abdijstraat, vooral op het kruispunt met de Louizalaan, kent een zeer dicht verkeer. 
 
 

e) Conflictzones tussen gebruikers 
 
Deze worden aangeduid op plan 1.4.1. B.2.  
Het zijn die zones waar het autoverkeer in conflict komt met hetzij het openbaar vervoer, hetzij de 
voetgangers. 
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Zij bevinden zich langsheen de grote assen, ter hoogte van de voornaamste kruispunten en in het 
Terkamerenbos waar de verkeersfunctie in aanraking komt met plaatsen bestemd voor ontspanning 
en wandelaars. 
De conflictzones met de fietsers zijn moeilijker te lokaliseren en zijn omzeggens alom tegenwoordig 
wegens het gebrek aan beschermde fietsroutes. 
 
 

f) Geautomatiseerd beheer van de verkeerslichten 
 
In het kader van het “cities project” werd een dynamisch verkeerslichtensysteem (PRODYN) 
geïnstalleerd binnen een zone gecentreerd op het Terkamerenbos. Het betreft hier een optimalisering 
van de fazen van de verkeerslichten, gestuurd door een informaticasysteem, en dit op basis van de 
verkeerssituatie op het moment zelf.  
Na twee meetcampagnes blijkt dat er een opmerkelijke toename is van de gemiddelde snelheid met 
10 % en dit voor het totale verkeer over het geheel van de koppels Herkomst-Bestemming, 
opgenomen in de test. 
Belangrijke storingen treden echter op in het systeem bij onderbreking van de lussen die de 
verschillende meettoestellen verbinden, en dit omwille van wegenwerken.  
Een verbetering in het openbaar vervoer kon nog niet worden geëvalueerd, maar hiermee zal bij de 
toekomstige evaluaties wel rekening worden gehouden. 
 

1.4.1.C. Openbaar vervoer 
 

Kaart 1.4.1.C.1.. 
 
 
* De structuur van het net 

 
De wijk wordt bediend door het net van de MIVB, de netten van DE LIJN en de TEC en de 
spoorweg. 
Voor de MIVB zijn de lijnen de volgende : 

- tram in eigen bedding : 
nrs 93, 94 (voor het grootste deel) 
nrs 23, 90 (gedeeltelijk) 

 
- tram nrs 91, 92, 81, 82, 23, 90 
 
- autobus nrs 54, 38, 60, 41 

 
Een TEC-lijn (richting Rixensart) rijdt langsheen de Franklin Rooseveltlaan. 
De Waterloosesteenweg wordt bediend door een TEC-lijn (richting Waterloo) en een lijn van DE 
LIJN (richting Alsemberg). 
Het net van de NMBS heeft slechts weinig verband met de wijk daar de lijn 26 de Franklin 
Rooseveltlaan kruist over het uiterst zuidelijke gedeelte, ter hoogte van de Uruguaylaan.De 
dichtsbijgelegen stations liggen buiten de wijk, te weten de haltes Watermaal, Boondaal op Elsene 
en de halte Sint-Job te Ukkel 
 

* Het gebruik van het MIVB-net 
 
De gegevens werden bekomen maar konden niet worden behandeld noch gesynthetiseerd. 
Ze zijn terug te vinden in de bijlagen die echter niet bij dit dossier gevoegd zijn. 
 
 

* De problemen 
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Kaart 1.4.1.C.2. 

 
Ter gelegenheid van een contactname met de Brusselse Intercommunale Vervoermaatschappij 
werden de voornaamste problemen die gepaard gaan met de uitbating van het net uiteengezet. Ze 
worden aldus hieronder vermeld : 
 
• Louizaplein 

De aanleg van de halte laat geen vlotte doorgang toe van de tram tijdens de spitsuren, daar de 
halte geen stop voorziet voor twee trams terzelfdertijd. Er ontstaat aldus een rij wachtende trams 
tot voorbij het plein. 
 
 

• Kruispunten 
 

 
• Louiza-Vleurgat 

Het verkeer verloopt zeer stroef op de Vleurgatsesteenweg omwille van in overtreding 
geparkeerde voertuigen langsheen het kruispunt. 
 

• Louiza-Terkameren 
Het afsluiten van de middenberm vormt een positief punt voor de vlotte doorgang van de trams. 
De werking van de verkeerslichten dient nog te worden verfijnd. 
 

• Jacques-Terkameren 
Problemen met het tramverkeer zijn te wijten aan de verzadiging van het kruispunt door privé 
voertuigen. 
De politieaanwezigheid om het oprijden van het kruispunt door voertuigen te verhinderen (cfr 
mobiliteitscontract) is een positief punt voor de trams. 
 
 
 

• Jacques-Buyl 
Een verbetering werd aangebracht op deze plaats, maar de toestand kan nog niet als optimaal 
worden beschouwd. 
 

• Vermelding van andere, voor de goede werking van het net “gevoelige” gedeelten  
of kruispunten : 
- Sint-Gillis - Fonsnylaan - Th. Verhaegenstraat 
- Baskuul - Legrandlaan/Waterloosesteenweg 
- De Frélaan - Heldenlaan - Marlowsquare - Wolvendaallaan 
- Terhulpsesteenweg - Waterloosesteenweg - De Frélaan 
 

• Statistische gegevens in verband met het rondrijdend materiaal van de MIVB en de veiligheid 
van de voetgangers in de zone 
Per jaar worden een100-tal personen aangereden door voertuigen van het openbaar vervoer en 
dit over het geheel van het MIVB-net. 
 

• Stelplaats Hippodroomlaan 
Het behoud van de stelplaats op deze locatie werd onlangs bevestigd. 
 

• Solbosch 
De vlotheid van het openbaar vervoer zou in deze wijk moeten verbeterd worden. 
Een aanpassing van het net dat deze wijk bedient ligt ter studie. 
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De kaart 1.4.1.C.2. vermeldt de voornaamste blackspots in het net van het openbaar vervoer. 
Buiten deze reeds eerder vermeld, bevindt het merendeel zich in de voorsteden aan de 
gemeentegrenzen. 
 

1.4.1.D.Fietsers 
 
* Het net 

 
Kaart 1.4.1.D.E..1. 

 
De Zuidwijk onderscheidt zich door de totale afwezigheid van fietspaden. 
Twee bestaande fietspaden geven uit op de wijk. Het betreft deze van de Lorrainedreef (in zeer 
slechte toestand) en van de Terhulpsesteenweg. Het korte traject tussen de Legrandlaan en de 
Terkamerenlaan is een beschermd parcours.  
We vermelden eveneens de recente markering van de vooruitgeschoven zones langsheen de Franklin 
Rooseveltlaan die spijtig genoeg maar al te dikwijls bezet worden door foutparkeerders. 
 
 

* De problemen 
 

Kaart 1.4.1.D.E..2. 
 
Algemeen genomen, vormen de grote verkeersaders een potentieel gevaar voor het fietsverkeer. De 
niet aangelegde en de ongunstige verdeling van de openbare ruimte vormen, voor dit traag verkeer, 
te nemen hindernissen. 
Er bestaat geen enkele éénrichting die de doorgang in tegengestelde richting toelaat voor de fietsers. 
Snelheidsremmende maatregelen, zoals Zone 30 en verkeersdrempels zijn totaal afwezig.  
Enkel de Groenejagerswijk beschikt hierover, maar volgens de bewoners zijn ze weinig effectief, 
gelet op de sterk verlaagde vorm van hun “reliëf”. 
Een te vermelden fietsvorm is het gebruik van de “mountain bike” in het Terkamerenbos. Deze 
komt in aanvaring met de wandelaars en is de oorzaak van veelvuldige aftakeling van de groene 
ruimte. 
 

1.4.1.E. Voetgangers 
 
* De voetgangerswegen 

 
Kaart 1.4.1.D.E..1. 

 
De voornaamste aantrekkingspolen zijn de volgende : 
 
- de handelszones van de Louizalaan, de Baljuwstraat en de omliggende ruimten zoals de Baskuul 

en de Waterloosesteenweg 
- de schoolinstellingen, in het bijzonder de U.L.B. Een te vermelden bijzonderheid is het circuit 

genaamd “studentenpad”, dat gebruikt wordt om de U.L.B. te verbinden met de halte van het 
openbaar vervoer aan de Winston Churchilllaan 

- de groene ruimten omvatten de Vijvers van Elsene, de Koningstuin, de site van de 
Terkamerenabdij en voornamelijk het Terkamerenbos, dat een buitengewone aantrekking vormt 
voor wandelaars in de week en tijdens het week-end. 

 
 

* De problemen 
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Kaart 1.4.1.D.E..2. 
 
Het voetgangersverkeer stoot voornamelijk op fysieke hindernissen zoals het snelle verkeer wanneer 
dit zich niet ondergronds bevindt. 
Op sommige punten is de Louizalaan moeilijk over te steken. 
De door de ULB-studenten gebruikte wegen om het openbaar vervoer te vervoegen zijn 
ongevalgevoelig. De oversteek van de Franklin Rooseveltlaan en het Bos behoren tevens tot deze 
categorie. 
Sommige toegangen tot het Bos vanaf de wijken langsheen de Waterloosesteenweg zijn vrij 
gevaarlijk in die zin dat er noch beschermde oversteekplaatsen, noch verkeerslichten zijn om een 
veilige doorgang te verzekeren. 
In het Bos bevinden zich enkele buitengewoon gevaarlijke oversteekplaatsen voor voetgangers, het 
betreft hier de Melkerijlaan en de Gespanhoek, en de oversteek van het “studentenpad” aan de 
Floralaan (snelheid, verkeersdrukte, gebrek aan zichtbaarheid).. 
 

 
1.4.2. Stationeren 
 

1.4.2.A. Stationeerpark 
 
De Louiza- en de Roosevelt-, Groenejagerswijk dienen afzonderlijk te worden behandeld, omwille van 
de zeer verschillende problematiek die men er aantreft. 
 
 

1.4.2.A.1. Louizawijk 
 
Binnen deze wijk werd een dubbel onderzoek uitgevoerd. Een lijst werd opgemaakt van de 
parkeerplaatsen op de openbare weg, alsook van de hiervoor bestemde ruimten op privaat eigendom. 
 
 
Op de openbare weg : 
 

Kaart 1.4.2.1. 
 
De verschillende types van bezetting van de openbare weg onderscheiden zich naar gelang het  
gaat om : 
- vrij stationeren 
- parking met parkeermeters 
- parking met uur- en datumstempel 
- parking voor het diplomatiek corps 
- standplaatsen voor taxis 
- parking voor gehandicapten. 
 
Het aantal in overtreding gestationeerde voertuigen werd eveneens geteld. Dit zijn geen gemiddelden, 
maar punctuele opmetingen uitgevoerd gedurende de week en binnen de periode tussen 10 en 16 uur. 
De toestand doet zich als volgt voor : 
- het totaal aantal parkeerplaatsen (om het even welk gebruik) bedraagt 2.716, met inbegrip van de 

305 waargenomen in overtreding gestationeerde voertuigen 
- de beide zijden van de Louizalaan, vanaf het Stefaniaplein tot de ingang van de parking, zijn 

voorzien van parkeermeters, te weten 454 plaatsen 
- de parking met dag- en datumstempel bevindt zich boven de tunnel ter hoogte van de Baljuwstraat 

en biedt 160 eenheden 
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- het vrij stationeren situeert zich voornamelijk in de zijstraten en vertegenwoordigt een potentieel 
van 1.680 plaatsen, hetzij 62 % van het totaal op de openbare weg. Gereglementeerd stationeren 
doet zich slechts voor in 23 % van de gevallen 

- het in overtreding parkeren is zeer algemeen op de straathoeken waar de voorgeschreven afstanden 
systematisch worden met de voeten getreden. Dit getuigt van de druk op de wijk die te wijten is aan 
de vraag naar parkeergelegenheid tengevolge van de kantoren en de handelszaken. 

 
Het aantal parkeerplaatsen voorbehouden voor gehandicapten en het diplomatiek corps bedraagt 
respectievelijk 8 en 70 eenheden. 
 
 
Buiten de openbare weg 
 

Kaart 1.4.2.2. 
 
De lijst heeft betrekking op de parkings gelegen op privaat eigendom, zowel onder de vorm van 
individuele garages of overdekte, niet overdekte of zich in de ondergrond bevindende 
gemeenschappelijke garages. 
Het is interessant op te merken dat het aantal plaatsen buiten de openbare weg zeer belangrijk is en 
zowat 9.489 eenheden telt voor de ganse Louizawijk. 
Met uitsluiting van de twee openbare parkings, bedraagt het aantal per hectare (oppervlakte 
huizenblok) ongeveer 250 plaatsen, wat zeer belangrijk is. 
De bezettingsgraad werd niet onderzocht, maar de kans is groot dat die zeer hoog is, omwille van de 
ligging van de wijk. Dit onderzoek is aan de gang binnen het kader van de effectenstudie.  
Tijdens het onderzoek is reeds duidelijk geworden dat sommige parkings weinig bezet waren. 
 
 
Openbare parkings 
 
Buiten de parkings aan de oppervlakte met uur- en datumstempel zijn er nog twee openbare parkings. 
Het betreft hier een eerste parking in de Blanchestraat, die zich gedeeltelijk bevindt op de gemeente 
Sint-Gillis en 615 plaatsen telt, en een tweede die zich op een stuk grond bevindt vroeger 
toebehorend aan de Staat, gelegen aan de Wethouderstraat, en recentelijk verkocht. Deze parking is 
tijdelijk en de voorbestemdheid is verbonden aan de intenties van de nieuwe eigenaar. 
De totale capaciteit bedraagt 732 eenheden, wat zeer weinig is voor een dergelijke wijk waar de 
handelsfunctie de beschikbaarheid van parking voor korte duur vereist. 
 
 
Taxis 
 
In totaal zijn er 39 plaatsen voorzien voor taxis. Deze standplaatsen bevinden zich hoofdzakelijk in 
de omgeving van de hotels en grote kantoren. 
Ze zijn verspreid over meerdere sites langsheen de laan. 
 
 
 

1.4.2.A.2. Roosevelt- en Groenejagerswijk 
 
De globale analyse van het parkingaanbod werd niet zo gedetailleerd uitgevoerd als voor de 
Louizawijk. Inderdaad, gelet op het ontbreken van torengebouwen en wegens de residentiële functie 
van de wijk, zijn er bijna geen grootschalige parkings aanwezig, de problematiek van de U.L.B. 
wordt elders behandeld. 
De lijst van parkingplaatsen op de openbare weg wijst op een totale afwezigheid van gereglementeerd 
parkeren. 
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Gezien de aanwezigheid van talrijke ambassades is het niet verwonderlijk vast te stellen dat hen 112 
parkeerplaatsen worden voorbehouden, hetzij 7 % van het potentieel van het Rooseveltgedeelte. 
Het Terkamerenbos, met 1.379 parkeerplaatsen, vervult de rol van een uitgestrekte openbare parking 
(70 % staat in overtreding). 
 

1.4.2.B. Problematiek verbonden aan de U.L.B. 
 
De gegevens betreffende de parkeerplaatsen op de site werden door de Universiteit verstrekt. 
De site omvat 1.135 parkeerplaatsen, waarvan meer dan de helft gegroepeerd is op drie zones 
(Depage, kant gebouw D : 180, gebouw voor sociologie : 270 en het voormalige sportveld : 289). De 
andere plaatsen liggen verspreid over de site. 
De studenten mogen op de site parkeren vanaf de eerste licentie, mits te beschikken over een vignet. 
Het aantal uitgedeelde vignetten geeft geen juist beeld, daar hiervoor geen volledig beheer bestaat 
(intrekking, .....). 
Het foutparkeren rondom de U.L.B. is zeer frekwent en veroorzaakt verschillende vormen van hinder 
(last en onveiligheid voor de voetgangers, versnelde aftakeling van de voetpaden en van de 
bomenrijen). 
 

1.4.2.C. Leveringen 
 
Binnen de grenzen van de wijk bestaat geen enkele leveringszone. De enige vastgestelde 
leveringszones bevinden zich in de Louizaflessenhals en werden aangelegd bij de herinrichting van 
dit gedeelte. 
De leveringen gebeuren vaak bij middel van dubbel parkeren in de zijstraten van de Louizalaan en op 
de handelsaders van de Baljuw- en de Defacqzstraat, de Vleurgatse- en de Waterloosesteenweg. 
 
 

1.4.3. Veiligheid 
 
Zie Volume 1A “Algemeenheden”. 
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1.5. ELEMENTEN VAN HET OPENBAAR BEHEER 
 
1.5.1. Immobilien 

 
Kaart 1.5.1. 

 
Analyse : 
 
De eigendommen van de openbare machten (Stad, Gewest, Staat, Franse gemeenschap, Brusselse Haard, 
OCMW) worden weergeven op het plan nr 1.5.1. 
Er dient opgemerkt te worden dat de Stad Brussel hier slechts één bouwgrond bezit, namelijk deze van de 
Uruguaylaan die voorlopig de paviljoenen van de Catteauschool; gelegen Dageraadstraat huisvest. Na 
beëindiging van de wederopbouw die aanleiding gegeven heeft tot deze voorlopige verhuis, zou het terrein 
met een oppervlakte van + 1 ha kunnen worden verkaveld. 
Deze verkaveling zal het in de wijk aanwezige villakarakter moeten eerbiedigen, alsook de denivellatie van 
het terrein en de langsheen de spoorweg beplante zone. 
 
Het Gewest is eigenaar van het Terkamerenbos. Het is eigenaar geworden door de overdracht in 1996 van 
de federale bezittingen. In 1861 werd door de Staat aan de Stad Brussel een afstand gedaan met als 
opdracht een openbaar park aan te leggen en er het onderhoud, het toezicht en de politieaanwezigheid te 
verzekeren. 
De Stad is eigenaar geworden van verschillende gebouwen bij het beëindigen van hun concessie. 
 
Het beheer van het Terkamerenbos valt onder de verantwoordelijkheid van de dienst Groene Ruimten van 
de Stad Brussel, bijgestaan door experten die deeluitmaken van de Commissie van het Terkamerenbos. 
 
De Federale Staat is eigenaar van de Terkamerenabdij, ingenomen door het Nationaal Geografisch 
Instituut en van de tuinen. Deze laatse zijn onlangs overgedragen aan het Gewest. 
Er bestaat een conventie van 1 juli 1922 die de Stad gelast met de aanleg en het onderhoud van deze 
tuinen. 
 
De Staat is eveneens eigenaar van goederen in het Louizagedeelten. Twee hiervan waren onlangs het 
voorwerp van een openbare verkoop. Het betreft de nrs 183 en 185 van de Louizalaan en het terrein 
gelegen in de Wethoudersstraat. 
Er valt te betreuren dat bij deze laatste verkoop één van de zeldzame openbare parkings verdwenen is. 
De Franse Gemeenschap is eigenaar van de gebouwen van de Terkamerenabdij die onderdak verlenen aan 
de Nationale Hogeschool voor Beeldende Kunsten. Deze instelling verwacht subsidies voor 
vernieuwingswerken. 
 
Het OCMW is eigenaar van het nr 186 in de Franklin Rooseveltlaan (10 appartementen), van het nr 5 in 
de Nachtvlinderslaan (12 appartementen) en van het nr 70 in de Mercelisstraat (4 te vernieuwen 
appartementen). 
Het betreft verhuurde appartementen zonder sociaal karakter. 
 
De Brusselse Haard is eigenaar van een groot gebouw gelegen in de A. Depagelaan, nrs 27, 29. 
Hierin bevinden zich 47 onlangs vernieuwde appartementen. 
 
Diagnostiek : 
 
Buiten het Terkamerenbos zijn de eigendommen behorende tot de openbare machten weinig talrijk, en 
laten dus niet toe een bijzonder immobiliënbeleid te voeren. 
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1.5.2. Technische netwerken 
 

zie “Algemeenheden” 
 
Er zijn geen bijzondere problemen te vermelden voor de Zuidwijk. 

 
 
1.5.3. Financien 
 

zie “Algemeenheden” 
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2. BESTAANDE RECHTSTOESTAND 

 
 

2.1. HET REGLEMENTAIR LUIK VAN HET GEWESTPLAN EN HET GEWESTELIJK ONT-
WIKKELINGSPLAN  

 
Kaart 2.1. 
 
 
2.1.1. Het Gewestplan  (K.B. van 28.11.1979) 
 

1. Bestaande rechtstoestand  
 

a) Bijzondere bestemmingsplannen : 
Ten tijde van het Gewestplan waren 2 bijzondere bestemmingsplannen bij Koninklijk besluit 
goedgekeurd : 
- nr 40-30/31bis : Louizawijk - K.B. 07.07.1970 
- nr 40-20          : 's-Herenhuiswijk - K.B. 09.12.1968. 
 
Sindsdien is er een nieuw BBP uitgewerkt, ter wijziging van het BBP nr 40-20, het betreft hier het 
nr 40-21 : huizenblok 19F - EB 15.10.1992. 
Bovendien bestond er nog een BBP nr 40-01 (Hogebomendaal), definitief goedgekeurd door de 
Gemeenteraad op 04.10.1954. 
De analyse van deze plannen wordt vermeld in punt 2.2.1. van het eerste deel.  
 

b) Afgeleverde verkavelingsvergunningen : 
Het Gewestplan vermeldt 7 afgeleverde vergunningen. Deze lijst werd aangevuld (er bestaan er 
momenteel 17) en de ontleding van deze vergunningen geschiedt in het punt 2.3. 

 
c) Patrimonium : 

Enkel het Terkamerenbos, de Terkamerenabdij, de Koningstuin, het Max Hallethotel (Louizalaan, 
346) en het Solvayhotel (Louizalaan, 224) waren op dat ogenblik de enige beschermde monumenten en 
landschappen. 
De bescherming van het patrimonium wordt ontleed in het punt 2.4. voor wat de huidige toestand 
betreft. 

 
d) Affichage en publiciteit : 

Aan de voorschriften voor affichage en publiciteit zijn onderworpen : 
- de verbindingsweg : Waterloosesteenweg 
- de site die zich uitstrekt naar het Terkamerenbos toe, tussen het bos en de Franklin Rooseveltlaan en 

tussen de as Louiza-Dal en Elsene, langs de kant van de vijvers. 
 
e) Door de Staat beheerde openbare wegen : 

Het betreft de Defacqzstraat, de Louiza-, de Emile De Mot-, de Lloyd George-, de Franklin Roosevelt- 
en de Congolaan en de Charleroise- en de Waterloosesteenweg. 
Het administratief statuut van de wegen wordt in een specifiek analyseverslag behandeld. 

 
 

2. Plan van de bestemmingen 
 

a) Huisvesting : 
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Met uitsluiting van het Terkamerenbos valt onmiddellijk op dat 90 % van de oppervlakte van de 
Zuidwijk gelegen is binnen een typisch woongebied met de volgende voornaamste voorschriften : 
 
- de bestemming voor woningen (die in het bij het plan gevoegde glossarium als volgt worden  

omschreven : geheel van lokalen die dienst doen als huisvesting, met inbegrip van 
verblijfsinstellingen zoals hotels, rusthuizen, enz .....); 

- de beperking tot 200 m² per perceel voor andere bestemmingen zoals handelszaken, kantoren, ..... 
- de bescherming van de stedenbouwkundige kenmerken 
- de verenigbaarheid met de huisvesting 
- de bescherming van de binnenhuizenblokken 
- de beperking van kantoren (verhouding vloeroppervlakte/terrein kleiner of gelijk aan 0,1 per 

huizenblok of gedeelte ervan, bij het ontbreken van een BBP). 
 

b) Administratieve activiteiten : 
Drie kleine zones voor administratieve activiteiten worden aldus bepaald : 
- een deel van het huizenblok op de hoek van de Louizalaan en de Charleroisesteenweg, waarvan 

Wiltcher's deel uitmaakt 
- een deel van het huizenblok op de hoek van de Louizalaan en de Wollendriestoren, die er tegenover 

ligt 
- een kleine zone langsheen de Terhulpsesteenweg, ter hoogte van het Solvaydomein. 
 
Bij de opmaakprocedure van het plan heeft de Brusselse Gewestelijke Commissie voor de Aanleg van 
het Grondgebied voorgesteld sommige delen van huizenblokken onder te brengen bij de zones voor 
administratieve activiteiten, gelet op de niet verwaarloosbare aanwezigheid van deze activiteiten. 
 
Het betrof aldus vier huizenblokken : 
- tussen de Blanche- en de Goedheidsstraat waar onder andere de Bankcommissie zich bevindt 

waarvoor later onteigeningsplannen werden opgemaakt en uitgevoerd voor kantooruitbreidingen 
- tussen de Kasteleins- en de Wethoudersstraat, waar zich ondermeer het Ministerie van Financiën 

bevindt 
- tussen De Craeyer-, de Jakob Jordaensstraat en de Vleurgatsesteenweg 
- tussen de Legrandlaan en de Bossquare. 
 
Deze kijk op de zaken kreeg echter geen navolging omwille van : 
- de administratieve activiteiten die binnen deze huizenblokken een eerder gelocaliseerd karakter 

hebben 
- het feit dat nog altijd de mogelijkheid tot inplanting van dergelijke activiteiten blijft bestaan binnen 

een plan van aanleg. 
 

c) Uitrustingen : 
Het betreft twee sites, deze van de B.I.W.D., Verlaatstraat en deze van de Vrije Universiteit Brussel 
aan de Franklin Rooseveltlaan. 

 
d) Ondernemingen met stedelijk karakter : 

Het bedoelde gebied betreft een bestaande onderneming gelegen tussen Tenbosch en de 
Wethoudersstraat die op de gemeente Elsene uitmondt. 

 
e) Groene ruimten : 

Het betreft uiteraard het Terkamerenbos, de Koningstuin en de site van de Terkamerenabdij. 
Bovendien werd rond het Terkamerenbos een erfdienstbaarheidszone aangelegd rondom de bebossing. 
 

f) Openluchtsport : 
Twee sites komen natuurlijk in aanmerking : 
- het Solvaydomein (tussen de Perulaan en de Bosvoordsesteenweg) 
- de BRUSSELS’LAWN TENNIS (Waterloosesteenweg) 
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g) Gebied van culturele, historische en/of esthetische waarde (GCHEW) : 

Dit strekt zich praktisch uit over over het gehele Terkamerenbos, de Louizalaan en haar omgeving 
(ondermeer naar de vijvers van Elsene toe) en de Franklin Rooseveltlaan. 

 
h) Bestaande routes met druk verkeer : 

Deze behoren bij de wegenis die deel uitmaakt van de as Louiza - Emile De Mot - Franklin Roosevelt - 
Ter Hulpen, deze die de as Kongo - Lloyd George vormt, de Dianalaan en de Cereslaan in het 
Terkamerenbos, alsook de Waterloosesteenweg. 
 

i) Metro :  
Het plan voorziet ook bij voorrang aan te leggen metrocircuits, namelijk : 
- de Louiza-as, tussen het Louizaplein en de Florencestraat en tussen de Abdijstraat en het Bos 
- de as-Kongo -  Lloyd George - Bossquare. 

 
Opmerking :  Wat de bestaande gebouwen betreft voorziet het artikel 21 vanhet K.B. van 28.12.1972 dat, 

indien hun bestemming niet overeenkomt met de voorschriften, verbouwingswerken mogen 
worden uitgevoerd op voorwaarde dat hun volumetoename niet méér bedraagt dan 20 % 
van het bestaande volume. 

 
 
 

2.2.2. Gewestelijk ontwikkelingsplan (B.R. van 03.03.1995) 
 

Reglementaire beschikkingen 
 

a) algemene voorschriften 
- Het GewOP behoudt de toepassing van het Gewestplan voor de algemene voorschriften en deze 

betreffende de zones voor groene ruimten, uitrustingen, openluchtsporten en erfdienstbaarheid 
rondom het bos. 

- De verhoudingen vloeroppervlakte/terrein die voortvloeien uit de voorschriften van de geldende 
BBP's mogen worden behouden bij wijziging van deze BBP's. Deze beschikking is van 
primordiaal belang voor wat betreft het BBP 40-30/31bis van de Louizawijk. 

- Het Gewestelijk Bestemmingsplan (GBP) zal de verhoudingen vloeroppervlakte/terrein kunnen 
wijzigen die in het GewOP worden voorzien en dit in functie van de bestaande feitelijke en 
rechtstoestand die op dat ogenblik zal worden bepaald. Vandaar de noodzaak dat deze toestand, 
die ook door het GemOP wordt geëist, op voldoende gedetailleerde wijze wordt uitgewerkt om 
deze verhoudingen met een aanvaardbare nauwkeurigheid vast te leggen. 

- Voor de gebouwen waarvoor de bestemming niet conform is wordt de toelaatbare uitbreiding met 
20 % van het bouwvolume vervangen door 20 % van de bestaande vloeroppervlakte. 

- De mogelijkheid wordt geboden om een beschermd of op de lijst tot vrijwaring ingeschreven 
gebouw te bestemmen voor kantoren. 

 
b) perimeters voor verhoogde bescherming van de huisvesting 

- Deze strekt zich over de volledige Louizawijk uit tot aan de U.L.B. 
- De voorschriften hebben een meer beperkend karakter dan deze voor de huisvestingszones op het 

Gewestplan, meer bepaald de beperking van de hotels tot 50 kamers. 
 

c) perimeters voor bescherming van de huisvesting 
- Dit betreft de rest van de Zuidwijk met uitzondering van de groene ruimten. 
- De voorschriften wijken slechts af van de vorige in die zin dat een mogelijkheid tot overschrijding 

van de verhouding 0,1 wordt overwogen via het van kracht worden van een BBP en dit onder 
bepaalde voorwaarden. 
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d) perimeters voor grootstedelijke administratie 
- Alhoewel deze zich niet in de Zuidwijk bevinden, kunnen de daarop betrekking hebbende 

voorschriften toegepast worden op de administratiegebieden van het Gewestplan gelegen binnen 
een perimeter voor al of niet verhoogde bescherming van de huisvesting. 

- De perimeters betreffen niet enkel de kantoren, maar tevens de woningen, hotels, uitrustingen en 
handelszaken. 

 
e) perimeters voor groene ruimten 

- Deze omvatten de zones voor groene ruimten en openluchtsporten op het Gewestplan. 
 

f) perimeters van culturele, historische of esthetische waarde of voor stadsverfraaiing 
- Deze vallen quasi samen met de gebieden van culturele, historische en/of esthetische waarde op 

het Gewestplan. 
 

g) de structurerende ruimten 
- Hieronder vallen gans de Louizalaan, de Defacqzstraat, de Vleurgatsesteenweg, de straten 

rondom de Koningstuin, de Emile De Motstraat, de Lloyd Georgelaan, de Waterloosesteenweg, 
de Congolaan, de Franklin Rooseveltlaan en de Terhulpsesteenweg. 

- Bovendien is men de mening toegedaan dat de Louizaflessenhals, het Stefaniaplein en de 
Charleroisesteenweg alle voorrang verdienen. 

 
h) het glossarium 

- Dit (her)definieert sommige termen, meer bepaald betreffende de bestemming. 
Bijvoorbeeld, de definitie van huisvesting die de hotelvestigingen nu uitsluit. 
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2.2. DE BIJZONDERE BESTEMMINSPLANNEN, DE REGLEMENTEN, DE ONTEIGENIN-
GEN 

 
2.2.1. Bijzondere bestemmingsplannen 
 
Kaart 2.2.1.1. 
Kaart 2.2.1.2. 
 

A. BBP nr 60-31 "LOUIZA" 
 

1. Inleiding 
 

Het bijzonder bestemmingsplan nr 40-30bis/31bis van de Louizawijk werd goedgekeurd bij K.B. van 
07.07.1970. 
Dit legde bijna geen enkele beperking op in verband met de bestemming, tenzij het verbod op 
ongezonde en polluerende activiteiten, het liet onder bepaalde voorwaarden constructies toe binnenin 
sommige huizenblokken en beschermde slechts een onooglijk klein deel van het patrimonium. 
 
Het Koninklijk besluit van 4 juni 1982 besloot : 
 
"Artikel 1 : Het bijzonder bestemmingsplan nr 40-30bis/31bis, goedgekeurd bij K.B. van 07.07.1970 
voor de Louizawijk van de Stad Brussel dient herzien te worden, teneinde de stedenbouwkundige 
voorschriften ervan te laten overeenkomen met deze van het Gewestplan voor de Brusselse 
agglomeratie. 
 
Artikel 2 : De Stad Brussel zal een wijzigingsplan aannemen in uitvoering van artikel 1 en zal dit aan 
onze goedkeuring onderwerpen binnen de tijdspanne van 1 jaar, beginnende vanaf het van kracht 
worden van onderhavig besluit ". 
 
Het voorwoord van dit Koninklijk besluit rechtvaardigt de herziening als volgt : 
 
"Overwegende dat de stedenbouwkundige voorschriften van het betrokken bijzonder bestemmingsplan 
niet overeenstemmen met deze van het Gewestplan voor de Brusselse agglomeratie door het feit dat ze 
:  
- onvoldoende de vereiste bescherming bieden voor het gebied van culturele, historische en/of 

esthetische waarde van het Gewestplan; 
- op buitensporige wijze de binnenhuizenblokken aantasten; 
- te grote oppervlakten toelaten voor andere bestemmingen dan de hoofdbestemmingen die door het 

Gewestplan worden voorzien." 
 
Een ontwerp van bijzonder bestemmingsplan werd opgemaakt voor het gedeelte van het grondgebied 
tussen het Stefaniaplein en de Defacqzstraat. Dit werd voorlopig aangenomen door de Gemeenteraad 
in zitting van 18.02.1985. 
Rekening houdend met de in het kader van het openbaar onderzoek geuitte bezwaren werd het ontwerp 
opgegeven, daar een studie voor het geheel van de wijk zich opdrong. 
 
Later was de Stad de mening toegedaan dat er een herziening op globaal vlak moest gebeuren en dat 
deze terzelfdertijd de hotels (zoals door het Gewest gevraagd), de kantoren evenals de bescherming van 
het patrimonium en de binnenhuizenblokken diende te behandelen. 
 
De Gemeenteraad heeft dan, in zitting van 04.11.1991 beslist over te gaan tot de aanvraag voor 
herziening van het BBP nr 40-30bis/31bis voor de Louizawijk, de mening toegedaan zijnde dat het hier 
om een dringende materie ging. 
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Deze hoogdringendheid vloeide voort uit volgende elementen : 
- de bijzondere toestand van de Louizalaan, zowel op economisch, cultureel, historisch als esthetisch 

vlak, 
- het aantal en de verscheidenheid van de aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning en de 

noodzaak om over precieze criteria te kunnen beschikken voor het onderzoek van deze aanvragen, 
teneinde juridische bescherming te verzekeren zowel voor de aanvragers van de vergunningen als 
voor de betrokken derden,  

- de noodzaak de ministeriële instructies te kunnen uitvoeren inzake de hotels. 
 
Het Besluit van de Executieve van 07.11.1991 heeft aldus tot de herziening besloten. 
 
Een basisdossier van het wijzigingsplan (nr 60-31) werd opgemaakt en door de Gemeenteraad 
aangenomen in zitting van 28.06.1993. Het werd vervolgens onderworpen aan een openbaar onderzoek 
van 30.08.1993 tot 30.09.1993, vervolgens onderzocht door de Overlegcommissie en de Gewestelijke 
Ontwikkelingscommissie om daarna voor goedkeuring te zijn overgemaakt aan de Toezichthoudende 
Overheid. Deze goedkeuring die gedateerd is 30.11.1995, werd aan de Stad overgemaakt op 
18.09.1996. 
In dit stadium van de procedure, volgend op het goedkeuringsbesluit, moest een effectenstudie worden 
uitgevoerd, en is momenteel in wording. In 1998 zouden de resultaten moeten gekend zijn. Het 
basisdossier zal eventueel worden aangepast in functie van de resultaten van deze studie. 

 
 
2. Bestemmingen 
 

Op gebied van bestemming definieert het basisdossier : 
- zones bestemd voor huisvesting, met mogelijkheid tot een andere functie voor de benedenverdieping; 
- zones bestemd voor kantoren met toelating van alle andere stedelijke functies; 
- zones bestemd voor socio-culturele activiteiten, uitrustingen, onderwijs, ....; 
- zones bestemd voor hotelactiviteiten; 
- zones bestemd voor ondernemingen met stedelijk karakter; 
- animatiegordel en gordels met handelszaken op de benedenverdieping, met toelating op de mezzanine 

en, onder voorwaarden, op de eerste verdieping, voor de Louizalaan (tussen het Stefaniaplein en de 
Vleurgatsesteenweg), De Defacqzstraat, de Baljuwstraat en de Vleurgatsesteenweg; 

- gemengde zones voor huisvesting/kantoren : deze gemengdheid is zeer relatief daar de kantoren 
slechts op de benedenverdieping en op de eerste verdieping worden toegelaten, onder de eventuele 
bijkomende voorwaarde van het aanbrengen van een animatiegordel op de benedenverdieping; 

- gemengde zones voor handel/kantoren en handel/huisvesting waar de bestaande handelszaken hun 
afmetingen behouden; 

- gemengde zones voor hotel/huisvesting, uitrusting/kantoren, socio-culturele activiteiten/kantoren, 
kantoren/huisvesting/hotel steunend op hetzelfde principe als het vorige punt. 

 
Voor de kantoren laat het plan het volgende toe : 
- behoud en zelfs toename in de zones waar zich grote kantoorconcentraties voordoen; 
- aanzienlijke toename binnen 4 huizenblokken, krachtens hun kleine omvang, hun ligging tegenover de 

tunnelingang en de samenstelling van het huizenblok of het principe een front te creëren met een 
continu bouwprofiel; 

- behoud, bij benadering, van de bestaande toestand daar waar het plan kantoren toelaat. 
 
Binnen meerdere huizenblokken werd de huisvesting bijzonder goed beschermd, in het bijzonder de 
zijstraten, en op dominante wijze opgelegd binnen de zone met een gemengde aard. 
De voorschriften laten kantoren toe daar waar ze zijn ingeplant op voldoende opvallende wijze en 
beperkt ze dan weer zeer sterk in de andere zones, in het bijzonder in de zones met een gemengdheid 
voor huisvesting/kantoren met een overwegende bestemming voor huisvesting, in geval van 
wederopbouw of in geval van verbouwingswerken met volume- of oppervlaktevermeerdering. 
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Voor de hotels moet essentieel hun bestaande bestemming worden bevestigd, behalve voor twee 
plaatsen (Kasteleins- en Paul Lautersstraat). 
 
 

3. Binnenhuizenblokken 
 
Deze worden drastisch beschermd binnen een grote meerderheid aan huizenblokken. Aanbouw 
bestaande uit één bouwlaag wordt toegelaten, grenzend aan de bebouwbare zone over 20 % van de 
voor koeren en tuinen bestemde oppervlakte, berekend per perceel, met een maximum diepte van 25 m 
vanaf de rooilijn. 
 
Ondergrondse parkings worden eveneens aan banden gelegd. De bestaande bomen moeten behouden 
blijven. 
 
 

4. Patrimonium 
 
Om te beantwoorden aan het vooropgestelde criterium voor de bescherming wordt een maximum 
(+ 90 %) aan huisgevels met een waardevol architecturaal karakter, hetzij individueel, hetzij als 
geheel, vermeld in diverse bestaande studies, gerekend onder "gebouwen waarvan de gevels te 
behouden of te restaureren zijn". 
Sommige van deze gevels die "holle tanden" vormen zullen kunnen worden opgetrokken onder 
welgestelde voorwaarden om te grote verschillen in de bouwprofielen tegen te gaan. 
 
 

5. Wegen 
 
Een bijzondere aandacht ging eveneens naar de zone voor wegen in geval van reorganisatie van deze 
laatste. 
 
 

6. Goedkeuringsvoorwaarden van het basisdossier 
 
Tenslotte dient eraan herinnerd dat de goedkeuring van het basisdossier gepaard gaat met 
voorwaarden, te weten : 
- toezicht op en rechtzetting van, indien nodig, de aanwijzingen van de bestaande situatieplannen; 
- eerbiediging van de niet bebouwbare zone, voorzien door het K.B. van 22.08.1873 (erfdienstbaarheid 

van uitzicht vanaf de Koningstuin naar de vijvers van Elsene toe); 
- bepaling van de juiste verhoudingen voor de diverse toegelaten bestemmingen in de plurifunctionele 

zones; 
- opmaak van een rechtvaardigend verslag over een vijftigtal niet opgenomen gebouwen, die echter 

vermeld staan als te behouden op de door de dienst Monumenten en Landschappen opgemaakte lijst; 
- vermijden van een te belangrijke verhoging van de gebouwen en waken over een meer harmonieuze 

overgang ten opzichte van de aangrenzende huizen voor wat betreft de gebouwen met te behouden 
gevels; 

- bepaling van de grote stedenbouwkundige opties betreffende verkeer en wegenaanleg; 
- een nieuwe studie over het principe van een bouwwerk in het midden van de Louizalaan (ter hoogte 

van de Baljuwstraat); 
- beperking van de hotelcapaciteit tot 50 kamers; 
- een garantie voor de best mogelijke bescherming van de binnenhuizenblokken; 
- een meer gedetailleerd onderzoek, binnen het kader van de effectenstudie, over het principe van de 

bouw van kantoren langs het huizenblok begrensd door de Vilain XIIII-straat, de Meerstraat en de 
Louizalaan. 
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Deze effectenstudie is momenteel aan de gang. Het is duidelijk dat de behandelde informatie, de 
uitgevoerde analyses, de besluitvorming, de appreciaties en voorstellen die er zullen uit voortvloeien 
van het grootste belang zullen zijn voor de studie van de te nemen opties binnen het kader van het 
huidige GemOP. 
 
Betreffende de conformiteit met de overheersende plannen heeft de Gewestelijke 
Ontwikkelingscommissie, in zitting van 29/06/1995 de volgende mening geuit : 
- er is geen afwijking van de overheersende plannen wat betreft kantoren krachtens het voorschrift 0.2. 

van het GewOP en door het feit dat het basisdossier meer beperkend is dan het vroegere BBP; 
- het voorstel sommige percelen te bestemmen voor hotels van meer dan 50 kamers kan niet worden 

aanvaard, rekening houdend met de voorschriften van het GewOP. Het ontwerp tot BBP zal zijn 
voorschriften in overeenstemming moeten brengen met deze van het GewOP; 

- er is geen afwijking wat betreft de bestemming van de binnenhuizenblokken; 
- er is geen afwijking wat betreft de perimeter van culturele, historische of esthetische waarde of voor 

stadsverfraaiing, in die zin dat het basisdossier voorschriften voorziet die een betere bescherming 
bieden voor het bestaande patrimonium; 

- er is afwijking voor de in de zone voor wegenis voorziene constructie. 
De Commissie voor Gewestelijke Ontwikkeling geeft voor dit principe een negatief advies, met 
eventuele uitzondering voor een monument dat zou deel uitmaken van de aanleg van de weg, daar ze 
meent dat ze een bouwwerk van dergelijke omvang niet kan aanvaarden, dat bovendien de normale 
veiligheidseisen en de bewegingsmogelijkheid van de weggebruikers zou in het gedrang brengen en 
het fundamenteel lange gezichtsperspectief, dat steeds het tracé van de Louizalaan heeft overheerst, 
zou in vraag stellen;. 

- het ontwerp tot BBP zal nauwkeurig de verhoudingen moeten bepalen tussen de toegelaten 
bestemmingen binnen de gemengde zone (handel/kantoren, hotels/huisvesting, ...), teneinde de 
voorschriften van de overheersende plannen te eerbiedigen. 

 
 
 

B. BBP nr 40-20 VOOR DE WIJK " 'S-HERENHUIS " 
 

Dit Koninklijk besluit van 09.12.1968 bepaalt de aanleg van 2 huizenblokken links en rechts gelegen van 
de Colombiëlaan. Eén hiervan, huizenblok 19 F, werd vervolgens gewijzigd (zie punt C). 
 
De toegelaten bestemming is uitsluitend residentie. 
 
Het plan bepaalt de bouwprofielen en de inplantingszones voor de bouwwerken buiten dewelke, onder 
bepaalde voorwaarden, ondergrondse garages en zwembaden, pergola's en tennisvelden kunnen worden 
toegelaten. 
 
De conformiteit met het GewOP is vanzelfsprekend. 
Het BBP werd in herziening gesteld bij K.B. van 25.09.1980, teneinde de vestiging van een ambassade 
toe te laten, bij K.B. van 01.10.1984 om de uitbreiding van een andere ambassade toe te laten, en bij B.E. 
van 10.05.1990, op aanvraag van de Stad, om de aanleg te verbeteren. Dit laatste besluit leidde naar de 
opmaak van het BBP nr 40-21bis voor het huizenblok 19 F. 
 
 

C. BBP nr 40-21bis VOOR HET HUIZENBLOK 19 F 
 
Dit plan dat gedeeltelijk het vorige wijzigt werd goedgekeurd bij B.E. van 15.10.1992. 
 
Het omvat een plan van de bestaande toestand dat de overrompeling door kantoren aantoont binnen de 
gebouwen die uitsluitend voor residentie waren bestemd (zie punt B). 
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Het bestemmingsplan bevestigt de wil tot bestemming voor huisvesting door slechts kantoren toe te laten 
bestemd voor vrije beroepen en dit slechts op de benedenverdiepingen van de gebouwen langsheen de 
Terhulpsesteenweg en over een diepte van 10 m. 
 
In verband met de inplanting, laat het plan de oprichting toe van een bijkomend gebouw aan de Franklin 
Rooseveltlaan. 
De conformiteit van dit plan met het GewOP stelt geen problemen.  
 
 

D. BBP n° 40-01 VOOR DE SOLBOSCHWIJK, HUIZENBLOK 22 F 
 
Dit door de Gemeenteraad op 04.10.1954 definitief aangenomen plan kan als een volwaardig BBP worden 
aanzien. 
 
Het betreft in feite de aanleg van het Hogebomendaal, waarvoor zeer strikte voorschriften gelden; ze 
hebben bovendien een erfdienstbaarheidskarakter. 
 
Op gebied van bestemming worden enkel residentie, en onder voorwaarden, vrije beroepen toegelaten, 
zodat dit plan conform is met het GewOP. 
 
 
 

2.2.2. De reglementering 
 
De verstedelijking van de Franklin Rooseveltlaan, vroeger Natiënlaan genaamd, en de aangrenzende 
wijken is gegroeid uit conventies, diverse reglementen en in verkoopsakten vermelde voorwaarden voor 
gronden die aan de Stad toebehoorden. 
 
Men kan ze als volgt kort in herinnering brengen : 
 
 
1) Conventie tussen de Belgische Staat en de Stad Brussel van 8 maart 1907. 

 
Deze conventie, goedgekeurd bij wet van 23 maart 1907 (Staatsblad van 28.03.1907) bevat 
nauwkeurige beschikkingen betreffende de aan te leggen weg (toekomstige Natiënlaan) en betreffende 
de overdrachtsmodaliteiten van gronden door de Belgische Staat aan de Stad. 
Deze conventie voorzag toen reeds stedenbouwkundige beschikkingen voornamelijk betreffende 
achteruitbouwzones met non-aedificandi erfdienstbaarheden, en de esthetiek van de gevels die een 
"decoratief effect" moeten hebben. 
Ze voorziet tevens dat, rechts van de nieuwe verkeersader, tussen deze laatste en het Terkamerenbos, 
enkel villa's mogen worden opgericht met een decoratief effect langs al hun zijkanten, geïsoleerd of 
twee aan twee en omgeven door tuinen. 
Ze bestempelt tevens dat het ontwerp tot aanleg van de zone tussen de nieuwe verkeersader en het 
Terkamerenbos zal worden opgemaakt, "geïnspireerd op de algemene intentie van de partijen om deze 
als villawijk in te richten en er de nodige zichtpunten en perspectieven te voorzien om aan het Bos een 
passend kader te bieden". 

 
 
2) Algemeen rooilijn- en onteigeningsplan, onderverdeeld in zones, van 17 juni 1907. 
 

De Stad heeft op bovenvermelde datum dit plan aangenomen met het oog op de aanleg van voormelde 
weg en de aanleg van de wijk. 
Het Koninklijk Besluit van 16.07.1907 dat dit plan goedkeurde, preciseert dat de in de 
onteigeningszones gelegen gronden, welke niet in de openbare weg zullen worden ingelijfd, opnieuw 
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kunnen worden verkocht als bouwgrond, op basis van de in de conventie van 1907 vermelde 
stedenbouwkundige voorwaarden (achteruitbouwzones, esthetiek, afsluitingen, villawijk…). 

 
 
3) Reglement voor de "Solboschwijk" van 2 mei 1927. 
 

Dit reglement betreffende de achteruitbouwzons en de villawijken werd door de Gemeenteraad 
goedgekeurd op 2 mei 1927 en door de Bestendige Deputatie op 15 juni 1927. 
Op bijgevoegd plan wordt deze door het reglement aangeduide zone weergegeven.. 
Het reglement bepaalt de binnen de zone te eerbiedigen achteruitbouwzones : 
- 9,50 m langsheen de Franklin Rooseveltlaan 
- 6,50 m langsheen de openbare wegen breder dan 15 m 
- 5 m langsheen de openbare wegen van de Solboschwijk, 
en bepaalt de aanleg en de afsluitingen. 
 
Het omvat voorschriften betreffende de villawijk (rechterkant van de Franklin Rooseveltlaan - richting 
Bosvoorde). 
 
N.B. : in de verkoopakten van gronden van de Stad worden deze voorschriften opgelegd als reële 

erfdienstbaarheid, met betrekking tot het eigendom en ten voordele van de gebouwen en 
openbare wegen van de wijk en het Terkamerenbos. 

 
 

4) De conventies FARIM en PIETTE. 
 

Bovenop het bovenvermelde reglement dienen de stedenbouwkundige beschikkingen vermeld die zijn 
voortgekomen uit de conventies tussen de Stad en particulieren, eigenaars van goederen die hun bezit 
wilden in waarde verhogen (aanleg van wegen - verkavelingen : : 
- conventie FARIN (Gemeenteraad van 29/01/1934) betreffende het verlengde van de Uruguaylaan 

tussen de Vorstlaan en de Perulaan. Deze zone moest worden aangelegd als "villawijk". 
- conventie PIETTE (Gemeenteraad van 01/07/1935) betreffende de Natiënsquare. De binnen deze 

zone langsheen de nieuwe laan op te richten gebouwen mochten slechts worden gebouwd met het oog 
op "private bewoning". 

 
 
5) Bijzondere verkoopsvoorwaarden van 8 mei 1942. 
 

Deze werden door het College van Burgemeester en Schepenen op bovenvermelde datum goedgekeurd 
voor de verkoop van de gronden gelegen in de blokken tussen de Natiën-, de Venezuela-, de Vorst en 
de Uruguaylaan.  
Deze stedenbouwkundige voorwaarden worden als reële erfdienstbaarheden opgelegd. Ze zijn gericht 
op bouwprofielen, afstand tussen gebouwen, het esthetisch aspect en soms de bestemming. Aldus 
moeten de gebouwen met een naar de Natiënlaan gerichte gevel verplicht "een residentieel karakter " 
vertonen. 

 
 
6) BBP nr 40-01 (Hogebomendaal). 
 

Ter herinnering vermelden we het BBP nr 40-01 (Hogebomendaal) dat een residentiële bestemming 
oplegt, maar onder bepaalde voorwaarden vrije beroepen toelaat, alsook de BBP's nrs 40-20en 
40-21bis. 



 77 
Stad Brussel, Stedenbouw – GemOP Zuid – Document 1 : basisdossier Augustus 2000 

 
 



 78 
Stad Brussel, Stedenbouw – GemOP Zuid – Document 1 : basisdossier Augustus 2000 

7) Affichage en publiciteit 
 

A) K.B. van 14.12.1959 : 
 
Dit Koninklijk besluit ter reglementering van de affichage en de publiciteit richt zich op 3 
toepassingsgebieden : 
- de sites (bepaald bij K.B. van 20.12.1956) 
- de toeristische verbindingswegen (bepaald bij K.B. van 08.01.1958) 
- bepaalde verbindingswegen (bepaald bij K.B. van 01.03.1960. 

 
 

a) Sites :  
 

1) bepaling : 
a) beschermde sites in toepassing van de wet van 07.08.1931 (Terkamerenbos en 

Koningstuin); 
b) de site van het Bos, de zone tussen de Franklin Rooseveltlaan en het Bos, alsook de site 

tussen de as Louiza-Dal en Elsene, langs de kant van de vijvers; 
 
2) voorschriften : 

a) verbod is de regel 
b) uitzondering voor affichage uitsluitend gekoppeld aan een activiteit uitgevoerd binnen het 

gebouw dat deze activiteit herbergt en dit onder bepaalde voorwaarden. 
 
 

b) Toeristische verbindingswegen :  
 

1) bepaling : 
Voor de Zuidwijk betreft het wegen doorheen de sites of die deze laatste afbakenen waarvan 
sprake in a). 
Het betreft dus : de wegen en banen van het Terkamerenbos, en de volgende straten, lanen en 
steenwegen : Bosplein - Diesdelle - Air Marshal Coningham (kant van het Bos) - 's-
Herenhuis - Terhulpen - Colombia - Franklin Roosevelt - Emile Duray - Kongo - 
Terkameren - Emile De Mot - Lloyd George - Louiza (vanaf het rondpunt tot aan het bos) - 
Klooster - Dageraad - Bellevue - Munster - Braambos - Dal. 
 

2) voorschriften : 
a) verbod is de regel 
b) het verbod geldt voor de zijstraten (voor de eerste laterale puntgevel naar deze weg 

toegericht, voor de kunstwerken en de plaatsen, tot op 100 m, waar de beschikkingen 
vanaf de betrokken straat kunnen worden waargenomen). 

c) uitzondering voor affichage die uitsluitend bestemd is voor een activiteit die wordt 
uitgevoerd binnen een gebouw dat deze laatste herbergt en dit onder bepaalde 
voorwaarden. 

 
 

c) Verbindingswegen :  
1) bepaling : het betreft enkel de Waterloosesteenweg 
2) voorschriften : affichage wordt slechts op laterale puntgevels toegelaten enerzijds, en op 

gevels, onder bepaalde voorwaarden, meer bepaald het directe verband met de uitgevoerde 
activiteit anderzijds. 
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d) Algemene opmerking : 

De bovenvermelde beschikkingen betreffen niet de uithangborden, noch de openbare 
aanplakking of deze tot algemeen belang, noch het interieur van de voor het publiek 
toegankelijke lokalen of andere minder belangrijke punten. 

 
B) Gemeentelijk stedenbouwkundig reglement op de publiciteitsdispositieven (Gemeenteraad van 

04.07.1994). 
 
a) Algemeenheden : 

Wordt niet in aanmerking genomen : 
- plaatsing en onderhoud van werfpanelen 
- plaatsing en onderhoud van immobiliënpanelen (onder voorwaarden) 
- plaatsing en onderhoud van publiciteitsdispositieven op handelsbenedenverdiepingen (onder 

voorwaarden) 
- plaatsing en onderhoud van uithangborden, spandoeken, schragen of publiciteitsstands. 

 
b) Zoning : 

Het grondgebied is in 3 zones verdeeld die voor de Zuidwijk het volgend omvatten : 
 
1) de zone 0 :  

a) afbakening : 
- monumenten, beschermde gehelen en sites 
- op stedenbouwkundige plannen vermelde groene ruimten 
- aan spoorwegen verbonden bouwwerken 

b) voorschrift : 
- verbod op de dispositieven die onder dit reglement vallen. 

 
2) de zone A : 

a) afbakening : 
- monumenten, gehelen en sites vermeld op de lijst van de te vrijwaren elementen  
- de perimeter met cultureel, historisch esthetisch belang en voor stadsverfraaiing van het 

Gewestelijk Ontwikkelingsplan 
- plaatsen voor erediensten 
- met gras of bomen voorziene centrale bermen 

b) voorschriften : 
het reglement legt toelatingsvoorwaarden op betreffende opbouw, afmetingen, .... en type 
van  dispositieven. 

 
3) de zone B : 

a) afbakening : 
het deel van het grondgebied dat niet onder de twee vorige zones valt 
 

b) voorschriften : 
idem als voor 2) met een bredere toelaatbaarheid. 

 
 

C) Ministeriële omzendbrief nr 007 van 21.10.1994. 
 

Deze bevat te volgen instructies voor wat betreft de aflevering van stedenbouwkundige 
vergunningen met beperkte duur voor publiciteitsdispositieven (uitgevoerde activiteiten, plaatsing 
onder de baaien van de eerste verdieping, verbod voor plaatsing op de gevels, zonder uitzondering, 
de daken en terrassen van gebouwen, op kunstwerken en binnen structurerende ruimten,en 
beperkingen in afmetingen voor de andere gevallen). 
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8) Reglement op de trottoirs. 

 
Dit dateert van 1964. Alhoewel geen enkel artikel bedoeld is voor een welbepaalde wijk is het nuttig 
bepaalde punten aan te halen : 
 
art.  9 : De trottoirs zullen worden aangelegd, heraangelegd, gewijzigd of hersteld volgens de 

voorschriften van het College, bij middel van paveien in blauwe steen, betonnen paveien of 
dallen en zullen ondersteund worden door een boordsteen uit blauwe steen. 

 
art. 10 : In het belang van de estethiek van de openbare wegen en de vlotheid van het verkeer of 

krachtens de bestaande erfdienstbaarheden, zal het College kunnen de aanleg eisen, langs 
bepaalde aders of gedeelten ervan, van trottoirs van een éénvormig type. 
Tenslotte dient vermeld dat de stedenbouwkundige voorschriften van het basisdossier van het 
BBP nr 60-31 opleggen dat in geval van heraanleg van de trottoirs, dit met edele of 
natuurlijke materialen moet worden uitgevoerd, in harmonie met het omringend patrimonium 
en in een homogeen kader (artikel 6.5.). 

 
 

2.2.3. De onteigeningen 
 
De Zuidwijk wordt hierdoor niet meer getroffen daar de onteigeningen, voorzien door het bij het  
BBP nr 40-30bis, horende onteigeningsplan nr 40-31bis, werden verwezenlijkt. 
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2.3. DE VERKAVELINGSVERGUNNINGEN 
 
Kaart 2.3. 
 

a) AN  12  - Perulaan - 06.12.1962 
- 2 loten bestemd voor huisvesting 
- 1 lot is bebouwd 

 
b) AN  23  - Woudlaan hoek Terhulpsesteenweg - 09/12/1963 

- 2 loten waarvan één een bestaand bezinestation en garages bevat, het andere is bestemd 
voor huisvesting met toelating om uitbating van handelszaak op de benedenverdieping 

- uitgevoerde verkaveling 
 
c) AN  33  - Groenejagersveld - 07/04/1964 

- 2 loten waarvan op één lot een woning is opgericht, het andere is en blijft het achterste deel 
van de tuin 

- uitgevoerde verkaveling 
 
d) AN  43  - Groenejagersveld - 06/04/1964 

- 2 loten waarvan op één lot een woning is opgericht, het andere is een tuin 
- uitgevoerde verkaveling 

 
e) AN  59  - Franklin Rooseveltlaan en Wedrennenlaan - 30/06/1964 

- 2 loten uitsluitend bestemd voor huisvesting 
- uitgevoerde verkaling 

 
f) AN  61  - Diesdellelaan - 16/10/1964 

- 3 loten voor woningen "villastijl" met toelating voor vrije beroepen in een gesloten huis, 
niet hinderlijk 

- uitgevoerde verkaveling 
 
g) AN  68  - Franklin Rooseveltlaan, hoek Victorialaan - 12/11/1964 

- 2 loten waarvan één reeds bebouwd, bestemd voor woning "villastijl" met toelating voor 
vrije beroepen 

- uitgevoerde verkaveling 
 
h) AN  79  - Franklin Rooseveltlaan en Wedrennenlaan - 30/06/1964 

- wijzigt AN 59 (voor bouwprofiel) 
- uitgevoerde verkaveling 

 
i) AN  87  - Diesdellelaan - 16/02/1965 

- wijzigt AN 61 (inplanting van de constructie voor het lot 3) 
- uitgevoerde verkaveling 

 
j) AN 121  - Louizalaan en Mercelisstraat -19/05/1967 

- 2 loten hoofdzakelijk voor handelszaken en kantoren (!) 
- uitgevoerde verkaveling 

 
k) AN 132  - Louizalaan en Mercelisstraat - 03/01/1968 

- wijzigt AN 121 (bouwprofiel) 
- uitgevoerde verkaveling 
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l) AN 146  - Franklin Rooseveltlaan - Colombialaan - Terhulpsesteenweg -  
's-Herenhuis - 07/07/1970 

- 5 loten uitsluitend voor huisvesting 
- uitgevoerde verkaveling 

 
m) AN 169 - Louizalaan, hoek Wethoudersstraat - 15/07/1971 

- 2 loten zonder precisering van de bestemming, men dient te verwijzen  naar het BBP 
Louiza 

- het lot 1 is aangelegd als parking 
 
n) AN 178 - Louizalaan, Dalstraat - 13/04/1972 

- 2 loten met bestemming overeenkomstig het BBP Louiza (!) 
- het lot langsheen de Louiza is verwezenlijkt 

 
o) AN 262 - Vogelvangersweg - 13/07/1975 

- 2 loten voor huisvesting (villas), waarvan één reeds bebouwd 
- uitgevoerde verkaveling 

 
p) AN 533 - Groenejagersveld - 19/04/1983 

- 2 loten waarvan 1 bebouwd. Het achterste deel is bestemd voor een sportveld 
 
q) AN 958 - Groenejagersveld - Waterloosesteenweg - 07/11/1996 

- 4 loten waarvan 2 volledig op Brussel (huisvesting, bijhorende kantoren kunnen in beperkte 
mate worden toegelaten). 

 
 
BELUITEN :   Betreffende de overeenkomst met het GewOP en het Gewestplan, stellen 3 verkavelings-

vergunningen enig probleem, het betreft AN 121, AN 169 et AN 178. 
Daar de verkavelingsvergunningen hun reglementerende waarde hebben dienen de procedures 
te worden geanalyseerd die er op gericht zijn beperkende normen op te leggen betreffende de 
bestemming, en eveneens betreffende bouwprofielen en inplanting daar deze niet meer 
overeenstemmen met het goedgekeurde basisdossier van het BBP nr 60-31 voor de 
Louizawijk. 
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2.4. DE BESCHERMDE GOEDEREN 
 
Kaart 2.4. 
 

Volgens de gegevens van de Dienst Monumenten en Landschappen herbergt de wijk 17 beschermde 
gebouwen en 3 beschermde sites. Geen enkel gebouw of site staat op de lijst van de te bewaren entiteiten. 
 
In het inventarisontwerp zijn zowat 225 percelen vervat. 
 
Onder de beschermde gebouwen zijn de meest bekende het Solvay- en het Tassel d'Hortahotel, het Otlet 
van Van Rijsselberghehotel en het Wielemanshotel gelegen in de Defacqzstraat. Het Terkamerenbos en 
enkele herenhuizen aan de Franklin Rooseveltlaan dienen ook te worden aangestipt. 
 
Een voorstel tot bescherming wordt onderzocht voor de gebouwen gelegen nr 544 en nr 589, Louizalaan 
(octrooipaviljoen). 
 
De drie beschermde sites zijn de Koningstuin, de Terkamerenabdij en het Terkamerenbos. 
 
Er dient vermeld dat bepaalde gebouwen ten onrechte zijn weergegeven op de ontvangen lijst van 
beschermde gebouwen daar waar andere dan weer niet zijn vermeld.  
Het werk gaat voort samen met de bevoegde Dienst om de gegevens te verduidelijken. 
De informatie bevindt zich op het plan nr 2.4. 
 

2.5. STEDENBOUWKUNDIGE VERNIEUWING 
 
Geen betrekking tot de Zuidwijk. 

 

2.6. INDUSTRIEGRONDEN 
 

Geen betrekking tot de Zuidwijk. 
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2.7. STATUUT VAN DE WEGEN EN DE WATERLOPEN 
 
Kaart 2.7. 

 
De kaart 2.7. geeft de gewest- en de gemeentewegen weer. 
De gewestwegen zijn over het algemeen de grote verkeersaders. Voor de Zuidwijk gaat het om de 
Louizalaan (met uitzondering van het gedeelte E. Demot - Bos), de E. Demot-, de F. Roosevelt-, de Lloyd 
George- en de Kongolaan. 
De Terhulpsesteenweg, in het gedeelte F. Roosevelt (Waterloosesteenweg) is geen gewestweg. Sommige 
lokale wegenissen hebben het statuut van openbare doorgang op private grond. Dit is het geval voor 
bepaalde stegen en buurtpaden. 
In de Zuidwijk treft men de Vogelvangersweg aan als buurtpad. 
De Diesdelle- en de Bospleinlaan en de Bosvoordesesteenweg zijn buurtwegen, opgenomen in de Atlas 
opgemaakt bij wet van 10 april 1841. 
 

2.8. DE ROOILIJNPLANNEN (DIE PROBLEMEN OPLEVEREN) 
 

1. De Groenejagerswijk 
 

Deze tussen het Terkamerenbos en de gemeente Ukkel geknelde wijk vormde in 1957 het voorwerp van 
een studie tot aanleg. 
Ten gevolge van de voorlopige aanneming door de Gemeenteraad, werd het plan onderworpen aan een 
openbaar onderzoek, dat aanleiding gaf tot meerdere bezwaarschriften die alle betrekking hadden op de 
uit te voeren innemingen op de private eigendommen om de bestaande wegen te kunnen verbreden. 
Overwegende dat het hier private belangen betrof , heeft de Gemeenteraad, in zitting van 18.03.1957, 
het plan definitief aangenomen, waarbij echter de beschikking voor verkavelingen die zouden worden 
aangevraagd, werd gewijzigd, en aldus de goedkeuringsprocedure verhinderend door een nieuw 
openbaar onderzoek op te leggen dat nooit heeft plaatsgegevonden. 
 
De door dit plan voorziene rooilijnen werden echter geëerbiedigd voor wat betreft het 
Groenejagersveld, waarvoor zelfs een akte bestaat voor gratis afstand op datum van 22.07.1958. 
Voor deze weg stelt zich de vraag te weten of men mag aannemen dat de rooilijnen, door het feit dat ze 
werden verwezenlijkt en de innemingen afgestaan, rechtmatige rooilijnen zijn geworden door 30-jarige 
verjaring. 
 
Voor wat de andere wegen betreft, zou hun statuut hetzelfde blijven als dit welke ze bleken te bezitten 
voor de studie van het plan, te weten : 
 
a) Diesdellelaan : buurtweg nr 33 opgenomen in de Atlas van de gemeente Elsene, haar breedte zou 

3,30 m bedragen over de totale lengte. 
b) Bospleinlaan : buurtweg nr 2 met een breedte schommelend tussen + 3,65 m à 4,60 m. 
c) Vogelvangersweg : gedeeltelijke verplaatste buurtweg nr 54. De wettige breedte bedraagt 1,65 m, in 

situ bedraagt ze + 2 m. De grond behoort, tenzij bij uitdrukkelijke verzaking, toe aan de 
omwonenden. 
In dit geval wordt de rooilijn bepaald door de grenzen van de eigendommen. 
Een erfdienstbaarheid van doorgang van minstens 1,65 m moet gevrijwaard blijven voor de 
doorgang van voetgangers. 

d) Casaltalaan : openbare doorgang op private grond. 
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2. Bosvoordesesteenweg : 
 
Deze ligt schrijlings over de gemeentegrens. De rooilijn wordt bepaald bij het Koninklijk Besluit van 
03.07.1908 dat in een verbreding voorzag tot 18 m. 
Op de lokale aanleg na, zijn de feitelijke rooilijnen steeds deze van de buurtweg. 
Deze worden bepaald door de quota's vermeld op het plan van de Atlas der Buurtwegen van de 
gemeente Watermaal-Bosvoorde onder de benaming "buurtweg nr 2". 
 
 

3. Meerstraat en Vilain XIIII-straat  
 
Het basisdossier van het BBP nr 60-31 voorziet in de wijziging van de rooilijnen van twee straten en 
een terugkeer naar de vroegere rooilijnen (BBP nr 40-31b). 
 
 

4. Vleurgatsesteenweg  
 
De scherpe hoek van de Vleurgatsesteenweg met de Louizalaan heeft het voorwerp uitgemaakt van een 
rooilijnwijziging in het kader van het BBP nr 40-31b; het basisdossier van het BBP nr 60-31 stapt af 
van deze rooilijnwijziging. 
 
 

5. Hoek Louizalaan en de Emile De Motlaan 
 
Het BBP nr 40-31b voorziet in de afschaffing in de ondergrond van een gedeelte van de wegenis, deze 
optie werd opgegeven in het basisdossier van het BBP nr 60-31. 
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2.9. ERFDIENSTBAARHEDEN BETREFFENDE UITZICHT, FREQUENTIES EN AERONAU-
TICA 

 
 

1. Erfdienstbaarheden van uitzicht 
 

Voor de Zuidwijk werd een erfdienstbaarheid van uitzicht voorzien : het betreft in feite een 
Koninklijk besluit van 22.08.1873 dat een non aedificandi erfdienstbaarheid instelt, ten gunste van 
de wijk van de vijvers van Elsene, om aldus vanaf het rondpunt van de Louizalaan een uitzichtpunt 
te creëren over en voorbij de vijvers. 
 
In horizontale projectie kan deze zone worden weergegeven door een circulaire sector waarvan de 
oorsprong zich in het midden van het segment bevindt dat de intersectie vormt tussen de Dalstraat 
en de buitenste perimeter van het rondpunt, en waarvan de twee ribben de Braambosstraat 
doorkruisen, de dichtsbijgelegen op 24 m van het punt ten noordoosten van het kruispunt Dal-
Braambos. Op deze plaats bedraagt de sectoropening + 25 m. 
 
Het basisdossier van het BBP nr 60-31 van de Louizawijk had de afschaffing hiervan voorgesteld, 
maar het Regeringsbesluit van 30.11.1995 ter goedkeuring van dit dossier, stelde bepaalde 
voorwaarden, onder andere het behoud van deze erfdienstbaarheid. 
 
 

2. Erfdienstbaarheden voor frequenties 
 
Uit contacten met de R.T.B.F. blijkt dat de stralenbundels in 1973 op plan zijn gebracht, maar dat 
deze gegevens echter niet meer actueel zijn, omwille van het verdwijnen of verplaatsen van bepaalde 
zenders. 
Tot voor kort viel het beheer van stralenbundels onder de exclusieve bevoegdheid van de R.T.T., maar, 
omwille van de evolutie in de telecommunicatie en de toename van het aantal gebruikers (R.T.B.F., 
V.R.T., BELGACOM, ELECTRABEL, NATO, Leger,...) werd dit beheer toevertrouwd aan het 
BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE, gelegen 
Sterrenkundelaan, 14, en meer bepaald aan de Dienst Frequentiebeheer. Dit Instituut hangt af van het 
Ministerie van Verkeer en Infrastructuur. 
 
Tot slot dient, omwille van het ontbreken aan geactualiseerde grafische dokumenten, het bovenvermeld 
instituut telkenmale geraadpleegd te worden wanneer een ontwerp wegens zijn aard, zijn omvang of 
welke reden dan ook de kans vertoont invloed te hebben op het vlak van de frequentiegolven (generatie, 
interferenties, .....). 
 
 

3. Erfdienstbaarheden voor de luchtvaart 
 
Dit is niet van toepassing voor de Zuidwijk. 
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3. HET GEWESTELIJK ONTWIKKELINGSPLAN : INDICATIEF 
LUIK 

 

3.1. DE KRACHTLIJNEN 
 

a) opmaak van het GewOP  
De bekendmaking van het GewOP houdt de weerlegging in van bepaalde adviezen, uitgaande van 
de Gewestelijke Commissie voor Ontwikkeling, andere organismen of particulieren, wanneer de 
Regering hiermee geen overeenstemming kan bereiken. 
Hierbij onthouden wij : 
- de aanvraag om het huizenblok van de B.I.W.D. (Verlaatstraat) de bestemming te geven van een 

openbaar speelplein, verworpen gelet op de grootte van het ontwerp en de noodzaak de technische 
problemen te evalueren die het gevolg zijn van de bestaande installaties; 

- de aanvraag om een tunnel aan te leggen, voor voertuigen en tramlijnen, onder het 
Terkamerenbos, verworpen wegens de kostprijs, het verleggen van de verzadiging naar andere 
wijken, het aan de gang zijnde VICOM-programma, de NMBS-lijn die reeds het bos doorkruist, 
de op stapel staande verkeersstudie en de bescherming van de site. 

 
b) de wilsbeschikking van het GewOP  

De belangrijkste doelstellingen van het GewOP, waartoe het GemOP zou moeten bijdragen voor de 
verwezenlijking, zijn de stabilisatie, te weten, de bevolkingsaangroei, alsook de ontwikkeling van de 
activiteiten en de leefkwaliteit. 

 
c) de huisvesting 

De aantrekkelijkheid gaat samen met de verwezenlijking van woningen, onder andere bij middel van 
terugwinning van lokalen die onterecht als kantoren worden gebruikt, hun toegankelijkheid en hun 
omgeving. 
 

d) tewerkstelling 
Binnen de Zuidwijk is de tertiaire sector de belangrijkste producent van werkgelegenheid. 
De Louizalaan levert een belangrijke concentratie aan kantoren, wat indruist tegen de doelstellingen 
van het GewOP, dat een localisatie wil van deze kantoren binnen welafgebakende perimeters, en 
dat alles wil bewerkstelligen om ze aldaar aan te trekken en ze uit de andere zones te bannen via 
bijvoorbeeld stedenbouwkundige lasten. 
 

e) het internationale karakter van Brussel 
De Zuidwijk ondervindt weinig invloed van de voor- en nadelen van het internationale karakter van 
het Gewest en van diens ontwikkeling (Europese wijk, RER, ...). 
Alhoewel het GewOP hiervan geen melding maakt, draagt de Zuidwijk ook bij tot de 
aantrekkingskracht op internationaal vlak; enerzijds hebben we de befaamde VUB, anderzijds de 
opmerkelijke concentratie van ambassades, consulaten en buitenlandse delegaties. 
 

f) patrimonium en leefkader 
- de structurerende ruimten : hoger vermeld; deze moeten hun identiteit en eigenheid kunnen 

bewaren (perspectief van de Louizalaan, uitzichtpunten naar de vijvers van Elsene toe en de 
Terkamerenabdij), door te handelen op het vlak van publiciteit, esthetiek van de gebouwen en hun 
aanleg. 

- de te vrijwaren archeologische sites : de volgende sites liggen ter studie : de Louizalaan, pare kant 
tussen de Defacqzstraat en de onpare kant van de Vleurgatsesteenweg, tussen de Voorzittersstraat 
en de Welgelegenstraat, alsook de site van de Terkamerenabdij. 

- het buitengewone immobiliënpatrimonium waarvan deel uitmaken : het Terkamerenbos, de 
Koningstuin, het Solvayhotel en het Tasselhotel (Paul Emile Jansonstraat, 6). 
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- verwezenlijking van een groen rasterpatroon met sociale en economische functie. 
 

g) de sociale ontwikkeling 
Pro memorie, niet specifiek voor de wijk. 
 

h) de veiligheid 
idem. 
 

i) de handel en uitrusting 
Deze vormen de essentiële steunpunten voor de aantrekkelijkheid van de Stad. De Louizalaan kent 
een gemiddelde en de Baljuwstraat een sterke vitaliteitsfactor. 
Het GewOP dringt aan om deze activiteiten te ontwikkelen, op de aanleg van openbare ruimten, de 
verbetering van de verbindingsmogelijkheden en de inrichting van woningen boven de 
handelszaken. 
 

j) hinder 
Gelet op de algemene aard van dit probleem herinneren we er enkel aan dat de wijk gelegen tussen 
de Franklin Rooseveltlaan en de Waterloosesteenweg in een winningsgebied ligt van de B.I.W.D., 
teneinde de waterwinning van elke schadelijke invloed te vrijwaren. 
 

k) culturele uitstraling 
Pro memorie. 
 

l) het toerisme 
De wijk van de Louizalaan wordt als toeristisch beschouwd (tussen de kleine ring en de 
Defacqzstraat) en biedt een ruime keuze aan hotels. 
Deze eigenheid moet worden bewaard en ontwikkeld. 
 

m) de mobiliteit 
Het GewOP herinnert eraan dat het Terkamerenbos een specifieke verkeersstudie vereist, dat de 
langdurige bezetting van eenzelfde parkeerplaats door eenzelfde voertuig moet worden bestreden 
ten voordele van de bewoners en de handelszaken. 
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3.2. UITVOERING 
 
 

a) het stadsontwerp  
Onder de principes van het stadsontwerp zijn deze welke in het bijzonder betrekking hebben op de 
Zuidwijk de volgende : de doorgedreven bescherming van de huisvesting, de versteviging van de 
functie als hoofdstedelijk centrum (gedeelte tussen de kleine ring en de Goedheidsstraat enerzijds en 
de Eendrachtsstraat anderzijds), het beleid op gebied van mobiliteit, het in waarde herstellen van 
het stedelijk landschap en de dotatie van culturele projecten. 
 

b) de kaarten met richtlijnen 
 

1. de grote stedelijke territoria 
pro memorie (bescherming van de huisvesting en het patrimonium, ontwikkeling van het 
openbaar vervoer, behoud van de bestemming voor universitaire sites, ....). 
 

2. bescherming van de economische diversiteit 
pro memorie 
 

3. het patrimonium en de stedelijke verfraaiing 
de structurende ruimten, de PCHEW, het patrimonium, het groene raster (zie hoger). 
 

4. openbaar vervoer 
- de spoorlijn doorheen het Bos en in de Franklin Rooseveltlaan zou moeten geïntegreerd worden 

in het aan te leggen RER-net; 
- beschermde bedding voor tramsporen : de Terkamerenlaan (tussen de Franklin Roosevelt- en 

de Generaal Jacqueslaan), de Louizalaan, de Terhulpsesteenweg (voorbij de Franklin 
Rooseveltlaan); 

- VICOM programma's : Louizaflessenhals, Baljuwstraat, Legrandlaan, Terkamerenlaan, 
Terhulpsesteenweg en Vleurgatsesteenweg. 

 
5. de wegen 

- we herinneren eraan dat het GewOP aandringt op de noodzaak van een studie van de 
verkeerssituaties in het Terkamerenbos, die momenteel aan de gang is; 

- regionaal net : hoofdstedelijke wegenis (de verkeersfunctie is belangrijker dan de 
verblijfsfunctie) : as Louiza - De Mot - Roosevelt - Terhulpen, en hoofdwegen (verblijffunctie 
even belangrijk als verkeersfunctie) : Defacqz, Louiza (vanaf De Mot tot het Bos), Lloyd 
George, Cereslaan, Waterloosesteenweg; 

- verkeersnet tussen de wijken onderling (de verblijffunctie primeert); Lesbroussartstraat, 
Vleurgatsesteenweg, Abdijstraat, Terhulpsesteenweg; 

- plaatselijk verkeer : alle andere (bediening van de buurt, 30 km/u, de verkeersfunctie is 
ondergeschikt aan de verblijfsfunctie); 

- gewestelijke fietswegen : het betreft ondermeer de Livornostraat, de Legrandstraat, de 
Terkamerenlaan en de N-O en W-O passages door het bos. 

 
 

c) grondbeleid 
pro memorie. 
 

d) de te volgen wegen en middelen 
pro memorie. 
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e) lijst van de aan te brengen wijzigingen aan de ondergeschikte plannen 

Vermelden we simpelweg dat de bestaande toestand, waarvan het overzicht moet worden 
weergegeven voor het GBP en het GemOP, invloed zal hebben op de gebiedsgrenzen van het 
Gewestplan en de verhoudingen vloeroppervlakte/terrein zal moduleren, teneinde de stedelijke 
gemengdheid beter te beheersen (waaruit het belang blijkt dat dit overzicht met voldoende 
nauwgezetheid wordt uitgevoerd). 
 

f) methodologische nota 
Het GewOP schaft de normen van het Gewestplan enkel af wanneer deze een bredere bestemming 
toelaten dan deze welke het GewOP toelaat (pro memorie). 
Voor een niet afgeschaft BBP moet er rechtstreeks naar verwezen worden, en kunnen de 
vloeroppervlakte/terrein verhoudingen behouden worden op het moment van hun wijziging (pro 
memorie). 
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4. EEN GEMEENTE IN ONTWERP 

 
 

4.1. DE STEDENBOUWKUNDIGE PLANNEN 
 
Kaart 4.1. 
 
4.1.1. BBP nr 60-31 "Louiza" 

 
Dit plan waarvan het basisdossier werd goedgekeurd, onder voorwaarden, op 30.11.1995, heeft het 
voorwerp uitgemaakt van een inhoudelijke analyse in het punt 2 van onderhavig deel (bestaande 
rechtstoestand). 
 
 

4.1.2. Effectenstudie op het basisdossier van het BBP nr 60-31 "Louiza" 
 
a) Opdrachthouder : 

Het Besluit tot goedkeuring van het basisdossier werd slechts aan de Stad bekendgemaakt op 
18.09.1996. Overeenkomstig de ordonnantie van 29.07.1991, heeft het College van Burgemeester en 
Schepenen voorgesteld de opdracht toe te vertrouwen aan een erkend bureau, te weten ARIES 
GROUP. Dit voorstel werd bekrachtigd door het Begeleidingscomité in zitting van 07.01.1997. 
 

b) Lastenkohier :  
De opdrachthouder zal gevraagd worden de besluiten of opties die door een bepaald aantal 
verschillende studies worden naar voor gebracht en welke gerealiseerd zijn of te nog te realiseren zijn 
over verschillende aspecten van de wijk, met elkaar te vergelijken en een synthese ervan voor te 
leggen. 
De parkeeroppervlakten en de kantooroppervlakten zijn de twee essentiële parameters in functie van 
dewelke de positieve en negatieve effecten moeten worden genalyseerd. 
De studie moet nagaan of de voorschriften van het basisdossier van die aard zijn dat ze aan de 
gestelde objectieven tegemoetkomen voor wat betreft de kwaliteit van de binnenhuizenblokken en van 
de nog aanwezige huisvesting. 
 
De studie zal twee alternatieven overwegen, enerzijds het behoud van de bestaande toestand, zonder 
nieuwe parkings en zonder bijkomende kantooroppervlakte en, anderzijds, de realisatie op lange 
termijn van een integrale tunnel onder de Louizalaan. 
 
 

4.1.3. Studie van de verplaatsingen binnen het Terkameren Bos 
 

Het doel van de studie is niet enkel de opmaak van een plan van de verplaatsingen, maar ook een 
voorstelling van de inzetbare middelen en, indien mogelijk, de verwezenlijking van ontwerpen tot aanleg. 
De opdracht omvat twee stappen : de diagnostiek van de bestaande toestand en de studie van het plan. 
 
a) Diagnostiek : 

Deze steunt op een overzicht van de bestaande toestand en van alle reeds uitgevoerde studies over de 
wijk, en moet toelaten dat de problematiek wordt naar voor gebracht en dat een voorstellingsplan van 
de huidige toestand wordt uitgewerkt. De te bestuderen aspecten zouden van drie categoriën moeten 
zijn : verkeer-verplaatsingen, ecologie, ontspanning, waarbij de conflicten die zich tussen deze 3 
functies voordoen moeten in het daglicht geplaatst worden.  
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b) Studie van het plan : 
In de eerste plaats moeten de doelstellingen worden bepaald, dit wil zeggen, een gedragslijn voor de 
ontwikkeling van het stadsbeleid betreffende de aanleg van openbare ruimten alsook betreffende de 
verplaatsingen op lange termijn. 
Tevens moet een inventaris worden opgemaakt van de mogelijke oplossingen. 
 
Het plan moet de doelstellingen en voorstellen vertalen en de prioriteiten voor lokale acties 
vastleggen. 
 
Bepaalde doelstellingen zijn reeds duidelijk, het zijn het herstel van de residientiële kwaliteit van de 
woonzones, het harmonieuze samengaan van alle middelen van verplaatsing, de bescherming van de 
kwetsbare gebruikers van de openbare ruimte, het herwaarderen van de leefbaarheid en de esthetiek 
van de openbare ruimten en het beheersen van het parkeerprobleem. 
 
 

4.2. BELANGRIJKE AANVRAGEN VOOR VERGUNNINGEN  
 

Sedert 1992 werden 37 aanvragen tot vergunning en stedenbouwkundig attest afgeleverd. 
Bijna twee derden betreffen oprichting of renovatie van woningen. 
Drie dossiers betreffen gemengde operaties voor huisvesting en kantoren. 
Voor deze laatste zijn de belangrijkste ontwerpen deze van de Bankcommissie en van het 
Immobiliënkantoor DE WAELE, Louizalaan en Lensstraat. 
Veel ontwerpen werden gerealiseerd of zijn in uitvoering. 

 
 

4.3. ONTWERPEN IN WORDING 
 
4.3.1. Studieprogramma voor de Louizalaan 
 

Het betreft hier een studie voor rekening van de vzw "Association de l'avenue Louise", uitgevoerd door 
architect VANDERAUWERA, om de handelsactitiviteit van de laan te behouden en deze laatste de 
roeping als prestigeader met internationale faam terug te schenken. 
Het eerste deel van de studie bestaat uit een algemene kritische analyse van de bestaande toestand 
betreffende het verkeer (waarbij de afscheiding tussen de twee zijden wordt begunstigd), betreffende het 
stationeren (gebrek aan 200 plaatsen), betreffende het openbaar vervoer (buitensporige afstanden tussen 
de haltes, onvoldoende bescherming op de wachtplaatsen), betreffende het voetgangersverkeer 
(gevaarlijke oversteekplaatsen, zelfs op de kruispunten met verkeerslichten), betreffende de 
bestemmingen (verdeling tussen handelszaken, woningen en kantoren), betreffende het patrimonium (met 
elkaar vloekende bouwwerken), betreffende de toestand van de voetpaden (verzakt, geen eenheid in 
materialen), betreffende de groene ruimten (beplantingen met verschillende leeftijd, aanplantingen 
verwijderd van de voetgangers, volledig geasfalteerde parkings), betreffende de openbare verlichting 
(enkel bestemd voor voertuigen), betreffende de signalisatie (idem), betreffende het lawaai (een obstakel 
tegen de herbevolking) en tenslotte betreffende de evolutie van de immobiliënmarkt (verbrokkeling). 
 
Het tweede gedeelte geeft een opsomming van de beschikkingen op korte temijn (beperking van de 
kantoren, opleggen van kwaliteitsmaterialen, vermindering van de geluidsoverlast, herstelling van de 
voetpaden, aanleg van beschermde oversteekplaatsen voor voetgangers, aangename verlichting, ....), op 
halflange termijn (verplaatsing van de begroeiing op de kanten - ten voordele van de voetgangers, aanleg 
van een wandelpark voor het kruispunt met de Baljuwstraat, heruitrusting van de bestaande 
voetgangerstunnel en aanleg van een gelijkaardige doorgang ter hoogte van de Wethoudersstraat), en op 
lange termijn (aanleg van parkings, openbaar vervoer in de ondergrond, verkeerstunnel onder de 
Terkamerenlaan). 
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4.3.2. Terrein Wethoudersstraat 

 
Het terrein gelegen achteraan het gebouw van Financiën doet momenteel dienst als openbare parking. 
De Staat is, via het Comitee tot Verwerving van Gebouwen, overgegaan tot openbare verkoop. 

 
 

4.3.3. Louizalaan, 294 en 296, en Vleurgatsesteenweg, 125/127 et 129 
 

Het betreft hier in feite de laatste kankervlek in de wijk. Eind januari 1997 werden de 4 huizen in 
openbare verkoop te koop aangeboden. Deze eerste zitting werd door een andere gevolgd daar er zich 
een overaanbod voordeed.  
Ter herinnering : de affiche vermeldde de door het basisdossier voorziene bestemmigen (zie punten 1.1. 
en 1.2. van onderhavig deel). 
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4.4. DE GROTE INFRASTRUCTUREN EN DE GEPLANDE INVESTERINGEN MET HUN GE-
VOLGEN 

 
Kaart 4.4. 
 

 
4.4.1. CAPART-studie 

 
Een studie is door het Gewest aangevraagd met het oog op een globale overdenking betreffende de 
aanleg van de Louizalaan. 

 
 
 
4.4.2. STRATEC-studie  

 
Het betreft een door het Gewest aangevraagde studie genaamd "Plan van het goederenverkeer en 
toegankelijkheid van het Zuid-Oosten van de agglomeratie". 
 

4.5. DE VERLANGENS VAN DE VERENIGINGSWERELD 
 
4.5.1. Krant nr 1 van het GemOP - Reacties van de bewoners 
 

Op het onderzoek uitgevoerd via de krant nr 1 van het Gemeentelijk Ontwikkelingsplan, hebben 53 
personen geantwoord, wat ongeveer 1 op 150 betekent. De details van de antwoorden op het onderzoek 
wordt geanalyseerd in de bijlagen. 
 
De algemene besluiten zijn : 
 
1) De positieve indruk van de bewoners over hun wijk groeit naarmate men zich van de Vijfhoek 

verwijdert; 
 
2) De voornaamste suggesties zijn een betere preventie en versterkt politieoptreden (aanwezigheid en 

bekeuring) en de vermindering van het aantal kantoren; 
 
3) De als meest positief beschouwde aspecten zijn het aangename karakter van de wijk, het openbaar 

vervoer alsook het aantal en de verscheidenheid van de handelszaken; 
 
4) De als meest negatief beschouwde aspecten zijn de toestand van de straten, de verkeersveiligheid en 

de verplaatsingen per fiets. 
 
 

4.5.2. Wijkverkenningen 
 

Onder de talrijke contacten die plaatsvonden tussen de openbare en private deelnemers dienen de 
wijkverkenningen te worden vermeld die hebben toegelaten om de bewoners, de handelaars, de 
eigenaars, de gebruikers en de grote instellingen samen te brengen. 
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4.5.3. Samenvatting van de verlangens van de verenigingswereld 
 

4.5.3.1. Bestemmingen 
 
Er bestaat een constant verlangen om de huisvesting te beschermen en te strijden tegen de clandestiene 
kantoren. 
De eigenaars van kantoren uiten hun voldoening in een gemengde wijk gevestigd te zijn. 
Elke verbetering van de woonomgeving geldt eveneens voor de kantoren.  
De hinder van clandestiene kantoren, dit wil zeggen, kantoren die gevestigd zijn in niet oorspronkelijk 
hiervoor bestemde gebouwen, worden zowel in de Louiza- als in de Franklin Rooseveltwijk 
aangeklaagd.  
De talrijke ambassades zorgen voor een bijkomende hinder (voorbehouden CD-parkeerplaatsen, 
controlepoorten in de achteruitbouwzone, parkings in de binnenhuizenblokken). 
De aanwezige leegstaande handelszaken zorgen voor ongerustheid en dragen bij tot een gevoel van 
onveiligheid en gebrek aan reinheid. 
 
De aanwezigheid van de U.L.B. wordt niet gecontesteerd, maar er bestaat een éénparig verlangen om 
de hinderende factoren te zien verminderen op gebied van de eraan verbonden parkeer- en 
verkeersproblemen. 
 
 

4.5.3.2. Uitrustingen 
 
Het gebrek aan sportuitrustingen en groene ruimten wordt vooral aangeklaagd in het Louizagedeelte, 
in het bijzonder in de richting van het stadscentrum. 
 
 

4.5.3.3. Veiligheid 
 
Veiligheidsproblemen worden vermeld in het bijzonder rond de Terkamerenabdij. 
 
 

4.5.3.4. Toerisme 
 
Voor de Terkamerenabdij en de tuinen wordt verzocht de toeristische aantrekkingskracht te versterken. 
Dit geheel maakt deel uit van een wijk die zich verder over Elsene uitstrekt met haar vijvers, alsook 
over de aangrenzende straten waarvan het architecturaal karakter vrij goed is bewaard gebleven. 
 
 

4.5.3.5. Openbare ruimte 
 
Deze materie staat veruit op de eerste plaats wat de belangstelling betreft van de promotoren van het 
verenigingsleven en de inwoners in het bijzonder. 
Een van de voornaamste geformuleerde eisen is het herstel van het prestigieuze aspect van de 
Louizalaan. 
Het betreft vooral het terugdringen van het effect van het verkeer, het in ere herstellen van de 
wandelingen voor voetgangers en de wederaanleg van een dubbele bomenrij. Er wordt gewag gemaakt 
van het overdekken van de tunnels die beschouwd worden als een fysieke scheiding. 
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De slechte staat van enkele wegen werd onderstreept, in het bijzonder de Gachardstraat, het 
Groenejagersveld en de Antoine Depagelaan. 
Op enkele plaatsen van de Louizalaan en de Zoomlaan werd een verslechtering van de staat van de 
voetpaden gemeld. De heraanleg van de kruispunten ter hoogte van de Baljuwstraat en de 
Vleurgatsesteenweg vraagt om buitengewone aandacht, hetzelfde geldt voor de toegang tot het 
Groenejagersveld vanaf de Waterloosesteenweg. 
Het Comité van het "Groenejagersveld" heeft een concreet voorstel tot heraanleg gedaan voor de straat 
met verhoogde plateaus aan de kruispunten en het plaatsen van bloembakken. 
Voor de Vogelvangersweg die beschouwd wordt als te behouden, gelet op het landelijk karakter, zijn er 
buurtproblemen wegens het intensief gebruik. 
Talrijk zijn zij die een verbetering vragen van de openbare verlichting. Deze heeft het aanzicht van een 
snelwegverlichting langsheen de Louizalaan. Binnen de Terkamerenabdijwijk wordt verzocht om een 
stijlvolle verlichting. 
 
 

4.5.3.6. De gebouwen 
 
Binnen de Louizawijk (hoek Louiza-Vleurgat) worden slechts twee kankervlekken vermeld samen met 
de leegstaande Staatseigendommen. 
Het renovatieproject voor het "De Lune" Kasteel in de Franklin Rooseveltlaan geeft aanzet tot 
ongerustheid, omwille van de aanwezigheid van een uitzonderlijk hoog aantal m² aan 
kantooroppervlakte. 
Een bijzondere bescherming wordt gevraagd voor de Terkamerenabdijwijk zowel voor wat betreft de 
bouwprofielen, de architectuur als de te gebruiken materialen. 
 
 

4.5.3.7. Patrimonium 
 
Bij alle ontmoete comités is de sensibilisering tegenover de bescherming van het patrimonium 
aanwezig. 
Voor de Louizalaan wordt het accent gelegd op de bouwwerken uit 1930 die niet mogen worden 
verwaarloosd, naast de aanwezigheid van pareltjes van Art Nouveau en neoklassieke stijl. 
De Terkamerenabdijwijk wordt ervaren als een apparte entiteit die een bijzondere aandacht verdient. 
De uitvoering van het dossier voor de renovatie van de tuinen wordt door de bewoners gevraagd. 
De Franklin Rooseveltlaan omvat fraaie architecturale voorbeelden waarover door de comités wordt 
gewaakt. Het nog niet beschermde Empainhotel wordt als prioritair bestempeld. 
 
 

4.5.3.8. Immobiliënmarkt 
 
Een studie werd verwezenlijkt door de N.V. CLI, op aanvraag van het Gewest voor de omschakeling 
van kantoorgebouwen tot woningen aan de Louizalaan. Deze studie heeft de uitvoerbaarheid van een 
dergelijke onderneming aangetoond voor een bepaald aantal gebouwen. 
 
 

4.5.3.9. Leefkader 
 
Het Terkamerenbos dat een groot deel vormt van de Zuidwijk is het voorwerp van talrijke 
opmerkingen. De verkeerssnelheid wordt er als overdreven hoog bestempeld en brengt aldus de talrijke 
wandelaars in gevaar. 
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De sluiting tijdens de week-ends wordt gewenst over een langere periode dan enkel tijdens de zomer. 
Het lawaai van een hondenverblijf in het Bos alsook de slechte staat van de afsluitingen worden door 
de bewoners van de Victorialaan aangeklaagd. 
De omwonenden beschouwen de in het Bos gehouden manifestaties als zijnde te talrijk. 
De vereniging tot bewaring van de Louizalaan doet voorstellen tot beheer van het bos als groene 
entiteit. Binnen de gehele wijk worden talrijke klachten gehoord over luchtbezoedeling en 
geluidshinder. 
Het aan het verkeer verbonden lawaai wordt genoemd, maar ook de geluidshinder veroorzaakt door de 
nieuwe trams van de MIVB die ook trillingen veroorzaken. 
De gemengdheid van kantoren en woningen brengt een geluidshinder teweeg wegens de toestellen voor 
airconditioning.  
Wat de reinheid betreft blijk de toestand niet gunstig zowel wat betreft de straatreiniging als het 
achteloos achterlaten van vuilzakken en clandestiene afval. 
 
 

4.5.3.10. Verplaatsingen en stationeren 
 
De te hoge verkeerssnelheid wordt aan de kaak gesteld zowel voor de Louiza- als de Franklin 
Rooseveltlaan en in en rondom het Bos (Victorialaan). 
Voor de voetgangersoversteekplaatsen zouden beschermingen moeten worden verzekerd langsheen de 
Johannalaan (hoek Franklin Rooseveltlaan) en in het Bos vanaf de omliggende bewoonde wijken. 
Enkele punctuele vormen van aanleg worden voorgesteld voor het Groenejagersveld, het rondpunt 
beneden aan de Dageraadstraat, dubbele rijrichting Antoine Depagelaan (meer overhoeks stationeren). 
In de Bellevuestraat en de Paul Lautersstraat wordt geklaagd over een transitverkeer. 
Het lossen stelt bijzondere problemen langsheen bepaalde verkeersaders zoals de Dageraadstraat 
(Catteauschool), de Baljuwstraat (handelszaken) en de zijstraten van de Louizalaan. 
 
Voor de Louizalaan worden voorstellen gedaan betreffende de heraanleg van de betalende parkings aan 
de oppervlakte in de zin van een betere beurtrol en een multifunctioneel gebruik. 
Voor de Louizalaan worden kaarten gevraagd voor de bewoners. 
In algemene zin wordt een verbetering geëist voor het trage verkeer (voetgangers en fietsers). 
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5. SYNTHESE, TROEVEN, ZWAKHEDEN, PRIORITEITEN 

 
 
Kaart 5.A. 
Kaart 5.B. 
 
 
Dit hoofdstuk heeft tot doel de analyses te synthetiseren van de feitelijke en de rechtstoestand. 
De troeven en zwakheden van de wijk, die in elk domein zijn onderzocht, zullen worden naar voorgebracht. 
In die mate dat een materie dient behandeld te worden in relatie met een of meer aangrenzende gemeenten, zal 
een bijzondere analyse worden uitgevoerd. Hetzelfde geldt wanneer het een relatie betreft met een andere 
openbare macht. 
De grote objectieven en prioriteiten zullen worden geschetst, maar in detail behandeld in het tweede gedeelte. 
 
 

5.1. TOESTAND VAN DE GEMEENTE 
 
Historisch ontstaan door het wegnemen van delen van andere gemeenten, maar voornamelijk van de 
gemeente Elsene, weerspiegelt de wijk in haar huidige samenstelling nog steeds deze toestand. 
De Zuidwijk is geen wijk op zich, maar vooral een uitsnijding in de eerste en tweede kroon van de 
agglomeratie, elk met hun eigen kenmerken welke beschreven zijn op het niveau van het Gewestelijk 
Ontwikkelingsplan. De Zuidwijk is samengesteld uit drie verschillende bewoonde entiteiten : de 
Louizawijk, de Franklin Rooseveltlaan met aangrenzende straten en de Groenejagerswijk. Het 
Terkamerenbos vormt een enorme groene long en is terzelfdertijd een belangrijke verkeersader. 
 
Vanaf het ogenblik dat uitrustingen, mobiliteit en omgeving worden bestudeerd, is een overlapping naar 
de aangrenzende gemeenten onvermijdelijk, ten einde onvolledigheid te vermijden en niet slechts een 
gedeeltelijk beeld van de bestudeerde materie weer te geven. 
Het geval van de Louizalaan is buitengewoon delicaat, daar men bijna samen met de gemeente Elsene een 
Gemeentelijk Ontwikkelingsplan zou moeten uitwerken, omdat de verwevenheid van de beide entiteiten 
dusdanig evident is. 
 
Voor wat betreft de bestemming, heeft de opmaak van een bijzonder bestemmingsplan voor de Louizalaan 
in 1970 een belangrijke rol gespeeld in de ontwikkeling van de administratieve sector, maar ook voor wat 
betreft de fysionomie van de wijk wegens het verschijnen van torengebouwen en het bouwen in 
"zaagtandstijl" langsheen de laan. 
 
Tevens hebben het planontwerp in 1976 en het Gewestplan in 1979 het omgekeerde effect bewerkstelligd 
door deze ontwikkeling af te remmen en te vermijden dat de wijk een zuiver administratieve wijk zou 
worden, zoals gebeurd is met de Leopoldswijk. 
 
De aanleg van tunnels in 1955 zal echter bijdragen tot milieuhinder en de huisvesting kwetsbaarder maken 
langsheen de Louizalaan. 
Deze laatste een gewestweg zijnde, kan de Stad Brussel slechts voorstellen indienen en niet rechtstreeks 
handelen in functie van de door haar gestelde prioriteiten. 
 
De objectieven voor wat betreft de toestand van de gemeente zijn zeer beperkt in die zin dat men zich geen 
gemeentefusie kan voorstellen. Een vermindering van de ongemakken zou kunnen worden overwogen bij 
middel van een betere samenwerking op het vlak van de gemeenten en een lichte rechtzetting van de 
gemeentegrenzen wanneer deze dwars over percelen lopen. 
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5.2. BEVOLKING EN HUISVESTING 
 
5.2.1. Bevolking 

 
De tienjaarlijkse door het Nationaal Instituut voor Statistieken en het Nationaal Bevolkingsregister 
gehouden onderzoeken leren ons dat de wijk sinds 1981 tot op heden 10 % van haar bevolking heeft 
verloren. In deze periode nam de Stad Brussel slechts een vermindering waar van 3 %. 
Deze afname werd enigszins goedgemaakt door een toename van de buitenlandse bevolking die zich 
het liefst langsheen de Louizalaan vestigt. 
Het betreft hier hoofdzakelijk burgers uit de Europese Gemeenschap. Onder hen zijn de Fransen en de 
Italianen het best vertegenwoordigd. Daarbuiten zijn de Amerikanen en de Japanners het sterkst 
aanwezig. 
Het verlies van inwoners situeert zich in de nabijheid van de flessenhals van de Louizalaan en 
langsheen het Terkamerenbos. 
De leeftijdspiramide wijst op een geringe aanwezigheid van inwoners jonger dan 20 jaar. 
Ten opzicht van 1981, verminderen bijna alle leeftijdsgroepen, behalve deze tussen 35 en 45 die 
duidelijk toeneemt. 
Deze toename is hoogstwaarschijnlijk te wijten aan een actieve buitenlandse bevolking. 
Het percentage van éénpersoonsgezinnen ligt boven dat van de Stad, het percentage van 3 tot 5 
persoonsgezinnen ligt merkelijk lager. 
 
De troef van de wijk is dat de bevolking niet bestaat uit geïmmigreerde buitenlanders, maar wel uit een 
buitenlandse Europese vertegenwoordiging of een vertegenwoordiging van economisch ontwikkelde 
landen. 
De Louizalaan speelt inderdaad de rol van visitekaartje, gegeerd door de buitenlanders. 
Hieruit komt een bevolking voort waarvan de inkomens relatief hoog liggen. Daarentegen, draagt de 
taxatie van inkomens van burgers uit de EEG niet rechtstreeks bij tot de gemeentelijke financiën. 
Daar deze bevolkingsgroep gevoelig is aan de leefomgeving en aldus eerder fluctuerend kan zijn, is het 
nodig dit aspect van de Zuidwijk te verzorgen. Het gedeelte milieu zal dit probleem behandelen. 
Het feit dat de bevolking relatief bejaard is, alsook het gering aantal kinderen veroorzaakt een 
onzekerheid ten opzichte van de nieuwe bevolking die zich zal komen vestigen. 
Het vrij hoge geluidsniveau, de pollutie, de aftakeling van de openbare ruimte, het gebrek aan groene 
ruimte vooral langsheen de Louizalaan, dreigen zwaar door te wegen op de keuze van de toekomstige 
bewoners. 
 
De gemengdheid van bestemmingen (kantoren, huisvesting) veroorzaakt eveneens 
samenlevingsproblemen (veiligheid, parkeergelegenheid, milieu). 
 
 

5.2.2. Huisvesting 
 
De grootste woondichtheid per hectare vindt men paradoxaal genoeg langsheen de Louizalaan, vooral 
rondom de Koningstuin en het Terkamerenbos. 
Het woonconfort en de bewoonbare oppervlakte liggen duidelijk hoger in de Zuidwijk dan in de Stad 
zelf en de wijken van de eerste kroon. 
De ééngezinswoningen zijn weinig talrijk en gelegen langs de rand. De eigenaars echter die hun woning 
zelf betrekken, vormen een hoger percentage dan dat van de Stad en het Gewest in het algemeen. 
De gezinnen met één of meerdere voertuigen zijn talrijk, zoals de levensstandaard van de bewoners laat 
veronderstellen. 
In de Louizawijk situeert zich dit aantal bij de hoogste van de agglomeratie. Parkeerproblemen 
schijnen dit fenomeen niet te ontmoedigen. 
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Volgens de tienjaarlijkse tellingen van het NIS, betreffende de toestand van de woningen, mag de 
Zuidwijk worden beschouwd als zijnde goed ten opzichte van de andere wijken, zelfs uitstekend 
naarmate men zich van het stadscentrum verwijdert. 
 
De toestand van de gebouwen in het algemeen, en dit in tegenstelling tot andere delen van de stad, is 
voldoening gevend. 
Kankeraarden zijn weinig talrijk en gelokaliseerd. Zij komen meestal voort uit onvoltooide projecten. 
De meest zichtbare zijn de hoek Louiza-Vleurgat en de hoek Roosevelt-Terkameren. 
 
De Franklin Roosevelt- en Groenejagerswijken bieden ontegensprekelijk op het gebied van huisvesting 
hogere kwaliteiten dan de Louizalaan. 
Toch wordt deze laatste, zoals eerder vermeld, gezocht als visitekaartje door een bevolking van 
alleenstaanden met middelmatige of hoge inkomens. Volgens een studie van Stratec, zou het deze 
bevolkingsgroep zijn die fiscaal het meest opbrengt voor de gemeenten. 
 
 
 

5.3. ECONOMIE, TEWERKSTELLING, TOERISME 
 
De activiteiten langsheen de Louizalaan zijn gemengd en de kantoorinplantingen zijn niet op één of andere 
plaatst geconcentreerd, maar wijd uitgezaaid langsheen deze ader. 
De Louizawijk wordt beschouwd als één van de administratieve polen van de agglomeratie.  
Hoge bouwwerken waaronder de drie kantoortorens vertegenwoordigen zowat 100.000 m². 
In totaal omvat de wijk 550.000 m² administratieve activiteiten waarvan de 4/5 te vinden zijn in met dat 
doel opgerichte gebouwen (klassieke kantoren). 
Een belangrijk aantal kleine kantoren is gevestigd in appartementen of herenhuizen. Dit verschijnsel heeft 
zich meer recentelijk ontwikkeld langsheen de Franklin Rooseveltlaan, waar een behoorlijk aantal 
ambassades besloten hebben om aldaar hun zetel te vestigen. 
Deze toestand veroorzaakt een grote hinder voor de huisvesting (bezetting van binnenhuizenblokken en de 
achteruitbouwzone als parking, toename van het stationeren op de openbare weg, enz... ). 
 
De hotelsector omvat enkele pareltjes van de hoofdstad. De laatste jaren is de inplanting van nieuwe 
inrichtingen enigszins afgenomen. Projecten werden opgegeven en het nieuwe plan van aanleg zal nog 
slechts constructies toelaten van minder dan 50 kamers. Deze sector draagt bij tot de verwelkoming van 
het toerisme in de regio en versterkt de hoofdstedelijke functie van Brussel. 
 
De handelsfunctie is zeer verscheiden en concentreert zich langs de Louizalaan, de Baljuw-as, de 
Vleurgatsesteenweg en het kruispunt Terkameren/Legrand. 
Zoals in vele wijken staan ook hier handelszaken leeg, maar een studie uitgevoerd in 1982 maakte gewag 
van 13 % ongebruikte oppervlakte, wat overeenkomt met de huidige toestand : één handelszaak op zeven 
vindt geen uitbater. 
De Baljuw-as wordt door het Gewestelijk Ontwikkelingsplan beschouwd als hebbende een sterke 
vitaliteitsfactor, de Louiza-as zou over een middelmatige vitaliteitsfactor beschikken. 
 
Andere activiteitssectoren zoals ambacht en industrie zijn bijna onbestaande en vertegenwoordigd in de 
sectoren van confectie en uitgeverij. 
 
Het door de wijk geleverd aantal jobs is onbekend, maar een evaluatie per m² vloeroppervlakte laat toe 
een getal van 22.000 jobs naar voor te schuiven, alleen al in de kantoorsector. 
Er wordt algemeen aangenomen dat de gebouwen met meerdere verdiepingen onrechtstreeks 
werkgelegenheid genereren (onderhoud, bewaking, beheer). 
 
De U.L.B. waarvan 80 % van de site zich op het grondgebied van de Stad bevindt, vertegenwoordigt een 
sterke activiteit waarvan de weerslag zowel positief als negatief is voor de wijk. 
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De site huisvest momenteel 12.000 studenten, te weten een toename met 20 % ten opzichte van 1988.  
63 % komen uit de agglomeratie en 17 % uit de provincie Brabant. 
 
De positieve aspecten, buiten het universitair onderwijs om, zijn de talrijke werkgelegenheden die op de 
site worden aangeboden en deze welke worden gecreëerd in de onmiddellijke omgeving, alsook de 
toegankelijkheid voor de ganse bevolking van zowel culturele, sportieve als sociale uitrustingen. 
De door een dusdanige concentratie van activiteiten veroorzaakte vormen van milieuhinder zijn natuurlijk 
het verkeer en het stationeren. De gemeente Elsene ondervindt hiervan de meeste hinder. 
 
De Zuidwijk is duidelijk een belangrijke aantrekkingspool voor werkgelegenheid. 
De enige complexiteit zal eruit bestaan een juiste graad van gemengdheid te kunnen verzekeren tussen de 
verschillende functies, want de wijk is eveneens een belangrijke bron van inkomsten voor de Stad Brussel 
(hoge belasting op onroerende goederen, taxatie van kantoren en computers). 
In ieder geval moet de strijd tegen clandestiene kantoren alle voorrang krijgen, vooral voor het Franklin 
Rooseveltgedeelte. 
 
Het behoud en de ontwikkeling van handelszaken zullen een bijzondere aandacht krijgen, onder andere 
door een tussenkomst op openbaar vlak. 
 
Een overleg met de gemeenten Elsene en Sint-Gillis zou moeten plaatsvinden, ondermeer voor wat betreft 
de flessenhals van de Louizalaan en de handelsas van de Baljuwstraat. 
 
De toeristische functie van de wijk zal moeten gericht worden naar de kwaliteit van de handelszaken, de 
promotie van de site van de Terkamerenabdij, alsook de architecturale rijkdom van het gedeelte Zuid. 
 
 
 

5.4. UITRUSTINGEN 
 
Het nazicht van de bestaande toestand brengt naar voor dat de wijk niet bijzonder goed voorzien is wat 
betreft uitrusting met uitzondering van de aanwezigheid van het Terkamerenbos. 
 
De onderwijsfunctie is niet speciaal bestemd voor de inwoners en bedient eerder de andere gemeenten 
zoniet andere gewesten. 
 
De Vrije Universiteit van Brussel bezet een belangrijke plaats, niet alleen omwille van de oppervlakte, 
maar ook omwille van de belangrijke impact op de verplaatsingen en het stationeren. 
 
De sportuitrustingen die wel goed voorradig zijn in het gedeelte Roosevelt-Groenejager, richten zich 
evenmin speciaal tot de inwoners en zijn eerder regionale centra. 
 
Op sociaal en gezondheidsvlak heerst er een quasi totale afwezigheid van instellingen. 
 
Het stadscentrum speelt zonder twijfel een belangrijke rol, zeker voor wat betreft het cultureel aspect. 
 
In het domein van omgevingsuitrusting zijn de groene ruimtes in overvloed in de gedeelten Roosevelt-
Groenejager, omwille van de aanwezigheid van het Terkamerenbos en de talrijke mogelijkheden tot 
ontspanning. 
 
De as, gevormd door de Terkamerenabdij, de Koningstuin en de vijvers van Elsene, vertegenwoordigt een 
groen netwerk dat buitengewoon interessant is voor de omwonenden. 
De rest van de wijk naar de flessenhals van de Louizalaan toe, heeft een groot tekort aan groene ruimten, 
zoals tevens het geval is op de gemeenten Elsene en Sint-Gillis. 
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In de nabijheid komt geen enkel grootwarenhuis voor; er bevinden zich wel enkele op de aangrenzende 
gemeenten binnen beperkte afstand, waardoor mag worden besloten dat aan deze behoefte toch wordt 
voldaan. 
 
Een analyse van de aard van de bestaande handelszaken toont aan dat deze uit de primaire behoeftesector 
weinig vertegenwoordigd zijn. Dit is een sterke tekortkoming wanneer men de huisvesting wil promoten. 
Het is echter niet zeker dat wijken met hoge inkomens wensen dat dergelijke functies zich in de 
onmiddellijke nabijheid inplanten. 
 
 
 

5.5. SOCIAAL, GEZONDHEID, VEILIGHEID 
 
Dit is een materie waarvan de gegevens moeilijk te lokaliseren zijn en waarvan de informatie per gemeente 
wordt geleverd en niet per wijk. 
Wat kan worden gezegd voor de Zuidwijk, is eerder intuïtief. De sociale problemen zijn weinig talrijk, 
gelet op de levensstandaard van de inwoners. 
De veiligheid zorgt hier voor minder bekommernis dan voor de meer centraal gelegen wijken, alhoewel de 
inwoners er wel gewag van maken bij de vermelding van hun problemen. 
Het verkeersprobleem is zonder enige twijfel het meest dringende. 
 
De gezondheidsproblemen zijn niet eigen aan een wijk, tenzij deze welke zouden in verband staan met 
pollutie, geluidsoverlast en gebrek aan groene ruimte. 
 
 
 

5.6. ROL ALS HOOFDSTAD 
 
De Zuidwijk huisvest weinig nationale en internationale instellingen, met uitzondering van de ambassades 
die zich recentelijk in het Rooseveltgedeelte hebben gevestigd. 
De aanwezigheid van een belangrijke kantorenpool kan beschouwd worden als zijnde verbonden aan de 
hoofdstedelijke rol van Brussel. 
De aanwezigheid van ambassades brengt voor de inwoners een reeks hinderlijke effecten teweeg, zoals 
beschreven in het verslag. 
De te weinig ontwikkelde toeristische functie in de Zuidwijk is een element van de rol als hoofdstad. 
Hetzelfde geldt voor de aanwezigheid van de Vrije Universiteit van Brussel. 
 

 
 

5.7. DE OPENBARE RUIMTE 
 
De drie delen van de Zuidwijk hebben een typologie van zeer verschillende openbare ruimten en 
bouwwerken. 
 
De sector Roosevelt-Groenejager geniet van een goed imago op het vlak van openbare ruimte, met 
uitzondering van enkele gevallen van degradatie van wegen en voetpaden welke zeer lokaal zijn ten 
opzichte van het geheel. 
 
Het gedeelte Louizalaan geeft, niettegenstaande de aanwezigheid van bomenrijen, een slechte indruk 
omwille van de aanwezigheid van tunnels, intensief parkeren, en dit niettegenstaande de recente 
tussenkomsten van zowel het Gewest als de Stad. 
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De architecturale rijkdom van het Louizagedeelte maakt dit negatief aspect enigszins goed en zou meer 
moeten opgewaardeerd worden. 
 
De kleine Groenejagerswijk is belangrijk als woonzone. De ingreep zou moeten gebeuren op het vlak van 
de toestand van de wegen en het vertragen van het verkeer. 
 
De analyse van de typologie van de bouwwerken brengt meerdere bouwtypes naar voren. 
Langsheen de Louizalaan worden de hoge constructies onderbroken door gebouwen met kleiner 
bouwprofiel, vaak vroegere herenhuizen. Het geheel geeft een "canyon"-indruk. 
De zijstraten waar de bouwwerken niet werden aangetast, hebben een perceelsgewijs karakter behouden 
(smal met typisch Brusselse gebouwen). 
 
De binnenhuizenblokken werden vaak overrompeld door garageboxen of bijgebouwen die een groot 
gedeelte van de vroegere tuinen innemen. 
 
Het Rooseveltgedeelte wordt gekenmerkt door gebouwen met een vrij laag bouwprofiel. 
De rechterkant die gericht is naar de stadsrand toe is van het type "villa", waarbij het groen van het 
Terkamerenbos duidelijk zichtbaar blijft. 
De woongelegenheid in deze wijk lijdt onder een concurrentie met de kleine kantoren die zich maar al te 
graag aldaar inplanten, gelet op het prestigieuze karakter van de laan. 
 
De Groenejagerswijk omvat ééngezinswoningen met een geringe bouwdichtheid en een inplanting van het 
open type. Deze omgeving is bijzonder in vraag, gelet op de nabijheid van het Bos en de nabijgelegen 
handelsuitrustingen. 
 
Uit de analyse van het patrimonium blijkt dat de wijk zeer rijk is aan monumenten en kwaliteitssites. Het 
Terkamerenbos, de Terkamerenabdij met zijn tuinen maken deel uit van de meest opmerkelijke sites. De 
beschermde monumenten zijn weinig talrijk, maar omvatten enkele illustere gebouwen opgericht door 
Horta, Van Rysselberghe en Van de Velde. 
Het voorlopige door het Gewest opgemaakte inventarisontwerp omvat ongeveer 225 gebouwen. Het 
basisdossier van de Louizalaan beschermt van zijn kant zowat 581 gevels. 
 
Vanuit het oogpunt van grondgebruik en immobiliën blijkt uit onderzoeken, zelfs indien er zoals eerder 
vermeld weinig kankers aanwezig zijn, dat talrijke kantoren, woningen en handelszaken leeg staan. 
Het is moeilijk in te schatten of de situatie hier een meer catastrofale vorm aannemen dan voor de andere 
gedeelten van de stad. 
 
Wat betreft het milieu, kan de wijk zich beroemen op het Terkamerenbos en in de nabijheid gelegen 
kwaliteitssites. 
De gedeelten gelegen boven de middelste ring zijn tamelijk groen. 
Dit kan niet gezegd worden naar mate men zich verplaatst naar het stadscentrum toe, waar de 
binnenhuizenblokken werden opgeofferd en waar de openbare ruimte enige kwaliteit mist omwille van de 
aanwezigheid van tunnels en een op autosnelweg lijkend verkeer. 
 
Over de energie, de lucht en het water kunnen geen bijzondere, aan de Zuidwijk gekoppelde opmerkingen 
gemaakt worden. Wat betreft de bodem, werd het gewinningsgebied van de B.I.W.D. onderzocht. Dit 
gebied heeft slechts impact op de voorzorgsmaatregelen, te treffen in de beschermde gebieden. 
De afvalstoffen worden vooral behandeld in het domein van de reinheid dat voor de Zuidwijk een 
bijzonder probleem vormt, omwille van het feit dat de straatreiniging is overgenomen door het Gewest. 
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5.8. VERPLAATSINGEN EN MOBILITEIT 
 

De Zuidwijk wordt gekenmerkt door een buitengewoon dicht wegennet bestaande uit invalsassen en 
concentrisch verkeer (kleine ring, middelste ring en de grote ring). 
De aanwezigheid van tunnels op de Louizalaan heeft bijgedragen tot het versterken van het 
snelverkeerkarakter. 
 
Het Terkamerenbos wordt intens gebruikt tussen de grote en de middelste ring en tevens ook transversaal. 
De wijk op zichzelf genereert ook verkeer omwille van de aanwezigheid van een belangrijke kantorenpool, 
van de handelszone van de Louizalaan, van de U.LB. en van het Terkamerenbos. 
Daar de overbezetting van de grote verkeersaders zich veelvuldig voordoet heeft er zich aldus sluikverkeer 
ontwikkeld in het bijzonder rondom de Legrandlaan waar voorrang werd gegeven aan de doortocht van 
het openbaar vervoer. 
 
De aanwezigheid van grote snelverkeersassen vormt een bron van conflicten met de andere weggebruikers 
zoals het openbaar vervoer, de voetgangers en de fietsers. 
Het Terkamerenbos vertoont enkele bijzondere conflictzones. 
 
De Zuidwijk wordt goed bediend door het openbaar vervoer, zij het dat ze toch geen enkele metrolijn 
noch een door de toekomstige RER te gebruiken bedding bezit (behalve het meest zuidelijke deel). 
 
De door de MIVB vermelde problemen hebben betrekking tot de vraag naar fluïditeit en tot de conflicten 
met het voertuigenverkeer. 
Een bijzondere aandacht wordt geschonken aan de veiligheid van de reizigers ter hoogte van de haltes. 
 
Voor de fietsers bestaat er tot op heden bijna geen enkel fietspad noch enige signalisatie die het rijden in 
tegengestelde richting toelaat. De Zones 30 ontbreken ook over het geheel van de wijk. Conflicten met 
andere transportmiddelen doen zich dan ook veelvuldig voor. 
 
Voor de voetgangers zijn de aantrekkingspolen omzeggens dezelfde als voor het wagenverkeer en het 
openbaar vervoer : de kantoren, de handelszaken, de U.L.B., de scholen en het Terkamerenbos zijn door 
voetgangers veelvuldig bezochte plaatsen. Deze voetgangers hebben vaak reeds een ander transportmiddel 
gebruikt alvorens hun traject te voet verder te zetten. 
 
Betreffende het aantal parkeerplaatsen op de openbare weg en op de percelen werd een onderzoek 
gedaan. Hieruit blijkt dat drievierde van het parkeeraanbod zich op private eigendom bevindt. Op de 
openbare weg wordt slechts 23 % van het stationeren gereglementeerd. Fout parkeren gebeurt veelvuldig 
op de straathoeken. De openbare parkings zijn weinig talrijk en bieden slechts een beperkt aantal plaatsen. 
Er zijn geen leveringszones voorzien. Wat het stationeren betreft, dienen gunstmaatregelen genomen te 
worden ten voordele van de bewoners en dient een betere beurtrol voor de gereglementeerde parkings te 
worden verzekerd, vooral in de nabijheid van de handelszones.  

 
 
 

5.9. HET OPENBAAR BELEID 
 
De immobiliën toebehorend aan openbare machten zijn weinig talrijk. Recente verkopen van 
staatsgoederen zijn bekend gemaakt. 
Er dient echter de nadruk te worden gelegd op het feit dat het Terkamerenbos toebehoort aan het Gewest, 
maar beheerd wordt door de Stad. 
De tuinen van de Terkamerenabdij worden eveneens door de gemeente beheerd, maar waren eigendom van 
de Staat die ze onlangs heeft afgestaan aan het Gewest. 
De technische netwerken zijn niet op een voor de wijk specifieke manier behandeld. 
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Wat de financiële aspecten betreft dient men zeker rekening te houden met feit dat de wijk instaat voor 10 
% van de opbrengsten van onroerende voorheffing, terwijl de belastbare oppervlakte slechts  
5 % bedraagt van het gemeentelijk territorium (het Terkamerenbos niet meegerekend). 
 
 
 

5.10. RECHTSTOESTAND 
 
Binnen het GeWOP en het Gewestplan bevindt de wijk zich voor het merendeel in een gebied voor 
huisvesting. Het betreft een perimeter voor verhoogde bescherming vanaf de Louizaflessenhals tot aan de 
middelste ring en bescherming voor het resterende gedeelte. 
De wettelijke beschikkingen wijken sterk af van de bestaande toestand wat betreft de kantoren. 
Het Terkamerenbos valt uiteraard onder groene ruimte en bakent rondom een non-aedificandi 
erfdienstbaarheidszone af. 
De perimeter voor bescherming van architecturaal belang omvat het grootste gedeelte van de Louizawijk. 
Het tweede belangrijke reglementaire luik is het bijzonder bestemmingsplan van de Louizalaan. Dit wordt 
gewijzigd door een basisdossier, goedgekeurd door de Regering, dat momenteel het onderwerp uitmaakt 
van een effectenstudie. 
Dit basisdossier voert belangrijke wijzigingen aan wat betreft bestemming, in het bijzonder voor de 
kantoren en de hotels. 
Deze statuutswijziging heeft tot gevolg gehad dat de ontwikkeling van de administratieve functie 
behoorlijk werd afgeremd en dat een gemengde wijk werd gecreëerd die niet enkel negatieve effecten 
vertoont, ten opzicht van andere monofunctionele wijken. 
 
Het patrimoniale aspect werd des te meer in ogenschouw genomen in het basisdossier dat 581 gevels zou 
laten beschermen.  
De binnenhuizenblokken vormen het voorwerp van een specifieke actie, daar de bouwwerken er worden 
beperkt in tegenstelling tot de eerdere beschikkingen (totale overdekking). 
De reglementering heeft een beperkt belang, daar ze slechts betrekking heeft tot de achteruitbouwzones in 
de Rooseveltwijk. 
Daarentegen hebben conventies stedebouwkundige voorschriften vastgelegd ter gelegenheid van verkoop 
van gronden in 1907, 1934, 1935, 1942. 
 
De verkavelingsvergunningen hebben geen bijzonder effect daar ze enkel gewijd zijn aan huisvesting. 
Beschermde goederen zijn weinig talrijk binnen de wijk. Dringende voorstellen tot bescherming zouden 
moeten worden ingediend. Een studie is aan de gang. 
Het statuut van de wegen heeft een belangrijke invloed, daar de grote verkeersaders die de wijk 
doorkruisen onder gewestelijk beheer vallen, wat het actieterrein van de gemeente beperkt. 
 
 
 

5.11. EEN GEMEENTE IN ONTWERP 
 
De effectenstudie voor het basisdossier van de Louizawijk en de verkeersstudie van het Terkamerenbos 
zijn de twee belangrijke ontwerpen voor de wijk. 
Wat de door de gemeente, door de andere openbare overheden en de privé sector uit te voeren werken 
betreft dient te worden vastgesteld dat ze vrij beperkt zijn en dat de wijk zeker niet wordt beschouwd als 
zijnde prioritair. 
 
Bouwprojecten met een zekere omvang welke voortkomende uit de privé sector, zijn onbestaande. 
Voor wat betreft de openbare ruimte, dient een gewestelijke studie te worden vermeld voor de Louizalaan, 
de heraanleg van de tuinen van de Terkamerenabdij, evenals enkele herstellingen aan de straten binnen de 
Louizawijk. 
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Op het vlak van het verkeer laat het gewest momenteel een specifieke studie uitvoeren over de goederen en 
de toegankelijkheid van de zuid-oostzone van de agglomeratie. 
De vragen afkomstig van de verschillende verenigingen hebben hoofdzakelijk betrekking tot het verbeteren 
van de openbare ruimte en het verkeer. 
De verspreiding van kantoren en de bescherming van het patrimonium zijn eveneens belangrijke punten. 
 
 


