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1. INLEIDING
1.1.

VOORWOORD

Onderhavig document houdt een globale diagnose in die betrekking heeft op het volledige
grondgebied van de Stad Brussel. Onbestaand in het stadium van basisdossier, gaat het er hier om in
te gaan op een uitdrukkelijk verzoek van de Brusselse Regering in het kader van haar besluit
houdende goedkeuring van het basisdossier van het Gemeentelijk Ontwikkelingsplan van de Stad
Brussel (4 februari 1999) :

"…
De diagnose, de essentiële doelstellingen en maatregelen op het niveau van de volledige Stad Brussel
globaliseren.
Ondanks de hoge kwaliteit van de algemene diagnose en van de analyse en de voor iedere grote zone
aangereikte voorstellen moeten de diagnose en de essentiële opties van de basisdossiers in hun visie op
elkaar worden afgestemd, gehergroepeerd, samengevat en cartografisch worden weergegeven en dit op
globaal vlak voor het geheel van de stad, in haar gewestelijke context en in die van de eerste kroon.
De aanpak van de analyse, van de diagnose en van de presentatie van de opties in de vijf verschillende zones
van het Gem.OP op elkaar afstemmen
In de mate waarin de Stad van plan is verschillende opties en beleidsvormen in de vijf zones van het Gem.OP bij
te werken, te verlengen en te preciseren dient er rekening gehouden te worden met de volgende aanbevelingen :
Bepaalde gegevens meer eenvormig bijwerken tot de zelfde datum in 1996/97, onder meer bevolking,
kantoren, verkeersstromen, de bekende projecten van de Stad, de feitelijke bestemmingen van terreinen en
gebouwen op grond van het gewestelijke overzicht van de bezetting van de bodem,…
Op vergelijkbare wijze het profiel situeren van de 5 verschillende bestudeerde zones als samenstellende
delen van het geheel, daarbij gebruik makend van een gemeenschappelijk geheel van indicatoren. Onder
meer het overzicht van de openbare eigendommen of dat van de in de zone bestaande projecten moet
geharmoniseerd worden.
De gebieden van inzet en de criteria voor een eventuele structurering van de zones in sub-wijken
bespreken…"

Er is echter met het oog op meer duidelijkheid en doeltreffendheid besloten dat de elementen van de
bestaande toestand zoals die te vinden zijn in de verschillende basisdossiers, de referenties van het
plan blijven, ze zijn opgenomen in de documenten 1 en 2. Zo kan de door de Stad gewenste analyse
per "wijk" behouden blijven. Dit valt ook te rechtvaardigen ten opzichte van het uitermate
doorgespitte karakter dat deze gedeelten van het basisdossier al hadden.
Deze globale diagnose werd dan weer uitgewerkt in functie van de elementen per wijk of zone1. Die
blijven door de hele uiteenzetting heen de vergelijkingsentiteiten, zodat de door de Stad gewenste
aanvankelijke werkwijze in acht genomen wordt, maar ook doordat dat overeenkomt met één van de
essentiële elementen van de diagnose.
Gelet op de veelheid aan te verwerken gegevens vormden de in de basisdossiers vervatte elementen de
hoofdbron voor de hierna weergegeven gegevens. Ter herinnering, deze gegevens werden verzameld
tussen 1996 en 1999. Soms werd er daar waar dat noodzakelijk bleek een harmonisatie of nieuwe
plaatselijke criteria ingevoerd maar dat gebeurde niet systematisch. Er zouden uiteraard enkele meer
gedetailleerde sectorstudies nodig zijn om te komen tot een fijnere en bijgewerkte analyse. Daarvoor
is specifiek werk vereist en die zullen in de loop van het plan aangeduid worden als acties die in het
kader van een beleid betreffende het doorvoeren van de doelstellingen van het GemOP ondernomen
moeten worden.

1

Ter voorkoming van verwarring worden de in het kader van het basisdossier als "wijk" aangeduide entiteiten
voortaan "zones" genoemd, die zelf dan verschillende wijken kunnen omvatten.
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Deze diagnose geeft dus de bestaande toestand op het ogenblik van de goedkeuring van het
basisdossier goed weer. Er dient opgemerkt te worden dat sommige elementen zich reeds positief
ontwikkeld hebben door de aanwending van het beleid van het basisdossier.
Er valt nog te noteren dat het werk is verricht in overleg met alle studiebureaus samen die hebben
deelgenomen aan het basisdossier per "zone"; die droegen daarbij de criteria voor hun aanvankelijke
analysezone aan en verifieerden ze, waarbij ze bijzondere hulp verstrekten op het gebied van bepaalde
plaatselijke thema’s.
Dit document bestaat uit twee delen. Het eerste deel is het hoofddeel van de uiteenzetting, waarin op
geharmoniseerde wijze de systematische analyse weergegeven is voor de volledige Stad, uitgaande
van de elementen per wijk. Het tweede deel bestaat uit de bijlagen, in het bijzonder de
overzichtskaarten die de in de analyse van de bestaande toestand opgenomen concepten illustreren.

1.2.

TERMINOLOGIE

Voor sommigen onder ons is de Stad Brussel eerst en vooral het historische hart van de binnenstad en
haar formele uitvloeisel de Vijfhoek.
De Stad Brussel is ook een van de 19 gemeenten van het Brusselse Gewest en ongetwijfeld de
belangrijkste.
Verder is het de hoofdstad van België en een van de hoofdsteden van de Europese Unie. Tot slot is het
een grootstad op wereldniveau.
Symbolische, administratieve of planologische entiteit, er zijn heel wat uiteenlopende concepten voor
en de manier om ze aan te duiden is dat ook. In de loop van de diagnose die hierna volgt zullen de
termen "Stad Brussel" of "Brussel" afwisselend gebruikt worden om ofwel duidelijk de
administratieve entiteit aan te duiden, ofwel ter verwijzing naar een zone die deze limieten
overschrijdt om een meer algemeen concept aan te geven (agglomeratie, gewest, hoofdstad,…). Dit
geldt ook voor de aan verschillende concepten toegevoegde adjectieven.
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2. DE STAD IN GEWESTELIJKE,
INTERNATIONALE CONTEXT
2.1.
2.1.1.

NATIONALE

EN

HISTORISCH BEKEKEN VANAF HET JAAR DUIZEND TOT IN
ONZE TIJD
INLEIDING

De Stad Brussel, die vroeger omgeven werd door wallen – waardoor ze de naam Vijfhoek kreeg –
groeide als gevolg van diverse annexaties uit van 415 hectare (1853) tot 3286 hectare (1925). Nog
afgezien van de wijzigingen van de administratieve grenzen van de Stad ondergaat ze in de loop van
haar geschiedenis een groot aantal metamorfosen aan haar landschap. Die zullen het beeld van de Stad
Brussel opeenvolgend gaan veranderen tot ze uiteindelijk de thans bekende aanblik biedt2.

2.1.2.

ONTSTAAN VAN DE STAD BRUSSEL (979 TOT 1795)

De Stad Brussel ontstond en ontwikkelde zich (van het einde van de 10e eeuw tot de 12e eeuw)
rondom diverse centra : centra van het economisch, religieus en militair leven (portus, handelswijk en
castrum in de lage Stad, Sint Michielskerk en nieuw kasteel van de hertogen van Brabant in de hoge
Stad).
Deze locaties zijn omgeven door de eerste ommuring van de Stad3, die tussen het midden van de 11e
eeuw en de 13e eeuw gebouwd werd in functie van het reliëf (Coudenberg ?) en de hydrografie
(Zenne, kleine Zenne en Broek, Ruysbroek, Coperbeek, Zavelbeek). (zie historische kaart in atlas nr 2
– 1150)4. In dit tijdperk verbinden drie evenwijdige wegen de hoge stad met de lage stad : ze komen
overeen met de toekomstige Violetstraat, de Grasmarkt, de Schildknaapsstraat en hebben in hun
verlengde wegen liggen die tot buiten de muren lopen.
Het centrum raakt veel dichter bevolkt (tussen de 12e en de 16e eeuw) en er worden gebouwen
opgetrokken tegen de wallen. Tegen 1250 strekt de stedelijke ontwikkeling zich uit tot buiten de
eerste ommuring. Er wordt dan een tweede ommuring5 opgetrokken (vanaf 1356). De zone die tussen
de twee ommuringen ligt wordt in de loop van de eeuwen geürbaniseerd.
Vanaf 1550 strekt Brussel zich uit als volgt :
- naar het noordwesten, rondom het kanaal van Willebroek (opengesteld tussen 1551 en 1561) en
het Sint-Katelijnebekken (Begijnhof-haven, Vlaamse steenweg en poort) ;
- naar het zuidwesten (Overmolen en Anderlechtse poort) ;
- naar het noordoosten (Schaarbeekse en Leuvense poort en steenweg) en
- naar het zuiden (Zavel, Hoogstraat en Sint-Gillispoort).

2
3
4

5

In bijlage staan (in de vorm van tabellen) voor de verschillende perioden de politieke en sociaal-economische
context van dat tijdperk en de grote ruimtelijke ontwikkelingen vermeld.
Die is 4 km lang, telt 7 poorten en omsluit 80 hectare.
De atlas van de bestaande toestand laat twee series kaarten zie die de ontwikkeling van de Stad illustreren. De
eerste serie vestigt de aandacht op de ontwikkeling van wat er gebouwd werd ten opzichte van de
infrastructuren of de grote natuurlijke elementen. De tweede serie kaarten laat de ontwikkeling zien van wat
er gebouwd werd in vergelijking met de ontstaansperiode ervan, met inbegrip van de veranderingen aan de
bouw die eerder al bestond.
De tweede ommuring is 8 km lang, telt 7 poorten en omsluit 449 hectare.
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Het betreft hier gemengde bebouwing van woonwijken en landelijke zones (groenteteelt,
boomgaarden, wijngaarden). Er worden op de Coudenberg enkele landsheerlijke verblijven
opgetrokken. (zie historische kaart in atlas nr 2 – 1550)
In de loop van de periode 1550-1777 geschiedt de stadsuitbreiding hoofdzakelijk naar het noorden
(Wijk Nieuwstraat en Hooikaai), naar het noordoosten en naar het zuiden (de Marollen- en de
Huidevetterswijk). In de 16e en de 17e eeuw ontstaan de eerste maatregelen op stedenbouwkundig
gebied. Het voornaamste doel ervan is het verbeteren van de hygiëne, het verfraaien en het beveiligen
van de Stad. Het betreft hoofdzakelijk rooilijnplannen, het verbod houten en lemen constructies te
bouwen, het opleggen van mandeligheid, het doen verdwijnen van gangen, het verbreden en plaveien
van wegen.
Bij het bombardement van Brussel door de troepen van Lodewijk XIV in 1695 worden meer dan
4000 huizen in de centrale wijken in puin gelegd. De Grote Markt wordt echter op precies dezelfde
wijze heropgebouwd (behalve het Koningshuis).
De geplande stadsontwikkeling kent haar werkelijke bloei vanaf de tweede helft van de 18e eeuw (i.e.
aanleg van het Martelaarsplein 1774-1776, aanleg van het Koningsplein 1775-1782, inrichting van het
Park van Brussel 1776-1785). De stadsontwikkeling blijft echter beperkt tot het gebied binnen de
Vijfhoek. In werkelijkheid blijven er nog afgezien van de aan de woongebieden grenzende landelijke
zones zelfs nog uitgestrekte niet geürbaniseerde zones bestaan in de stad zelf. (zie historische kaart in
atlas nr 2 - 1770).
Hieraan dient toegevoegd dat de agglomeratie Brussel vanaf de 14e eeuw bestaat uit de Vijfhoek,
geflankeerd door acht dorpen : Sint-Gillis, Elsene, Etterbeek, Sint-Joost Ten Noode, Schaarbeek,
Molenbeek, Anderlecht en Vorst.
De Stad Brussel is nog steeds een gesloten eenheid. De omheiningen en de tolgracht verplichtten het
verkeer van personen en goederen namelijk de oude poorten van de Stad te nemen, die tolpoorten
waren geworden. Het recht op verblijf en bescherming in de Stad viel slechts te verkrijgen via
betaling van een door de Stad geïnde belasting.

2.1.3.

DE STAD BRUSSEL BLIJFT BEPERKT TOT DE VIJFHOEK (1795 TOT
1830)

In 1795 legt de Franse bezetter de administratieve grenzen van de Stad Brussel vast, die
overeenkomen met de middeleeuwse stadsontwikkeling, met andere woorden de Vijfhoek.
In een Napoleontisch decreet (1810) wordt de ontmanteling van de wallen bevolen. De wallen van de
Stad worden daadwerkelijk omgebouwd tot ringlanen (tussen 1819 en 1850) en geleidelijk
omgezoomd met herenhuizen. De rond de Stad liggende dorpen worden dan autonome gemeenten.
Evenwijdig hiermee maakt de Stad Brussel een toenemende bebouwing mee, die samenhangt met de
industrialisering. De binnen de Vijfhoek liggende onbebouwde terreinen verdwijnen, er is veel
speculatie, de projecten nemen toe… (i.e. na de bouw van het Grote Godshuis (1824-1826) wordt de
Begijnhofwijk verkaveld en bebouwd).
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2.1.4.

EERSTE POGINGEN TOT ANNEXATIE

In 1830 wordt Brussel de hoofdstad van België. Vanaf die datum blijft de bevolking van de Vijfhoek
en vooral van de omliggende gemeenten onophoudelijk groeien. Bovendien draagt de afschaffing van
de tolrechten (1860) bij tot de ontwikkeling van de voorsteden dicht bij het centrum en berooft de
Stad van een deel van haar bronnen van inkomsten.
Zo is er in 1870 geen enkele lege ruimte meer tussen de stad en de voorsteden. (zie historische kaart in
atlas nr 2 – 1870) Tussen 1870 en 1900 blijft de agglomeratie zich uitbreiden op het grondgebied van
de omliggende gemeenten (Anderlecht, Molenbeek, Laken, Schaarbeek, Sint-Joost-Ten-Noode,
Etterbeek, Elsene, Sint-Gillis).
De Stad Brussel komt ruimte en middelen tekort om haar projecten te verwezenlijken. Ze verzoekt dan
om totale annexatie van de haar omringende dorpen, een wens die zonder gevolgen zal blijven. Tussen
1853 en 1925 krijgt de Stad echter toestemming voor enkele annexaties van grondgebied (zie
hieronder).
Nog steeds tijdens de tweede helft van de 19e eeuw begint het beleid van grote openbare werken meer
en meer invloed te hebben (zie historische kaart in atlas nr 2 – 1870) op de Stad Brussel, een beleid
dat erop gericht is het landschap van de Stad te veranderen. Een van de hoofdprioriteiten van het
bestuur van Anspach6 wordt de sanering en de verfraaiing van de stad (in navolging van de
verwezenlijkingen in Parijs). Door de nieuwe wetgeving op de onteigening per zone (1858 en 1867)
wordt de sanering van bepaalde wijken mogelijk.
De sanering van de Zenne is de perfecte illustratie van de hoofdprioriteiten van die tijd. Doordat hij
de oorzaak was geworden van overstromingen en epidemieën, wordt de Zenne als gevolg van het
besluit van J. Anspach tussen 1867 en 1871 overwelfd en bedekt met de zogenaamde "centrum"lanen.
Langs de lanen wordt het optrekken van openbare gebouwen gepland. De Handelsbeurs (de huidige
Beurs die in 1872 voltooid werd) en de centrale Hallen (afgebroken in 1958 om plaats te maken voor
Parkeerplaats 58) worden gebouwd.
De heropbouw van de wijk Onze-Lieve-Vrouw-ter-Sneeuw, waarvoor de wegenwerken in 1875-1877
worden uitgevoerd, heeft tot doel een destijds als melaatsenwijk gekwalificeerde wijk te saneren en te
verfraaien. De oude wijk moet plaats maken voor een geheel aan rechtlijnige verkeersaders in de vorm
van een "ster". Na de inrichting wordt het een wijk voor de bourgeoisie, met een circus, openbare
baden en een theater.
Ook al is het doel van de grote saneringswerken in het centrum de Stad te begiftigen met rijke wijken,
toch betekent dat niet dat de Stad zich niet verder in de schulden steekt. Dan kan de Staat haar eigen
projecten opleggen voor het hart van de hoofdstad. In die context wordt het Justitiepaleis gebouwd
(1866-1883) op de as van de Regentschapsstraat, die zelf aangelegd is7 dwars door de wijken van de
Zavel, de Marollen en het Congres. Voegen we daar nog aan toe dat het project van het Justitiepaleis
onmiddellijk de instemming van koning Leopold II kreeg, die vanaf het begin al wilde dat de naaste
omgeving ervan volkomen vrij zou blijven. Leopold II blijkt ook een fervent voorstander te zijn van
het programma voor de wederopbouw van de Kunstberg en de bouw van het centraal station, dat zijn
aanvang kent in de afbraak van de oude Sint-Rochuswijk (1897-99). Dit programma wordt pas in
1952 voltooid.

6
7

J.Anpach is burgemeester van de Stad tussen 1863 en 1879.
De Regentschapsstraat wordt aangelegd in 1827. In 1866 liep hij nog maar tot aan de Zavelkerk. Hij wordt
verlengd in 1872.
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In de tweede helft van de XIXe eeuw valt ook de eerste wijziging te constateren aan de
administratieve grenzen van de Stad Brussel. Bij de wet van 7 april 1853 annexeert Brussel een stuk
grondgebied van 194 hectare, grondgebied dat overeenkomt met de Noord-Oostwijk en onder meer de
Leopoldwijk omvat.
Die vormt het eerste belangrijke voorbeeld van geplande urbanisatie in Brussel. De urbanisatie van de
Leopoldwijk begint in 1837 met de oprichting door graaf de Meeûs van de Société Civile pour
l’Agrandissement et l’Embellissement de la Capitale de la Belgique (de Civiele Maatschappij voor
Vergroting en Verfraaiing van de Hoofdstad van België). Het aan architect T.F. Suys toevertrouwde
inrichtingsplan voorziet een rechthoekig vlak.
Voorbij de Leopoldwijk wordt er vanaf 1875 een residentiële wijk gebouwd. De Noord-Oostwijk
wordt aangelegd volgens de plannen van architect G.Bordiau, en wel op verzoek van V. Besme
(wegeninspecteur van de Stad). Deze wijk is een opeenvolging van tuinen en watervlakken. De
inrichting is een weergave van de verlangens van de wereldlijke, liberale bourgeoisie van het tijdperk
waarvoor de wijk is bestemd.
Na de aanleg van de Leopoldwijk en de wijk van de "Squares" wordt er op initiatief van Leopold II
een aanvang gemaakt met de werkzaamheden in verband met "de nationale tentoonstelling ter ere van
de Belgische kunst en industrie". Het Jubelpark wordt aangelegd op de plaats van het vroegere
exercitieveld, dat door de Staat na 1880 werd afgestaan voor de bouw van de Koninklijke Musea
(waarvoor de werkzaamheden pas in 1905 afgerond worden).
In 1864 breidt de Stad zich uit naar het zuiden. Teneinde een "promenade" naar het Bos te kunnen
aanleggen worden de Louizalaan en de aanliggende straten (over een breedte van 40 tot 100 meter)
geannexeerd. Bij de inrichting van deze wijk wordt dezelfde doelstelling nagestreefd als bij de
Leopoldwijk en de Noord-Oostwijk : de uittocht van de gegoede klassen uit de Stad indammen.
Tot slot worden de territoriale grenzen van de Stad in 1897 naar het noorden verplaatst langs het
Kanaal Brussel-Charleroi (waarvan de aanleg in 1827 begon) en de reden voor deze annexatie is
eenvoudig : de haven en het kanaal8 moeten gemoderniseerd worden. De kosten voor de volledige
modernisering (kanaal en haven) wordt geraamd op 35 miljoen franken. De Stad, zich bewust van het
belang van het project voor het stimuleren van haar industriële en commerciële ontwikkeling en om zo
uit de crisis te komen besluit een deel van het project (12,4 miljoen) te financieren, maar dan wel
onder bepaalde voorwaarden, waaronder de verandering van de grenzen van de Stad, zodat de nieuwe
haven (dat wil zeggen de vlakte van Tour & Taxis, dus in Laken en Molenbeek) binnen haar
grondgebied komt te liggen.

8

Het besluit om het kanaal uit te diepen dateert van 1879.
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2.1.5.

DE STAD BRUSSEL BLIJFT ZICH UITBREIDEN… (1900 TOT 1925)

Tussen 1900 en 1925 blijft de Stad annexaties doorvoeren, zowel naar het oosten (het Leopoldpark),
het zuiden (Franklin Rooseveltlaan en Solbosch-plateau) als naar het noorden (Laken, Neder-OverHeembeek, Haren).
In 1907 wordt de uitbreiding van de Stad naar het zuiden voortgezet. Het grondgebied van de
toekomstige Franklin Rooseveltlaan wordt geannexeerd. De eerste doelstelling van de Stad is het
Solbosch-plateau in te richten om daar de wereldtentoonstelling (van 1910) te kunnen ontvangen.
Tussen 1921 en 1925 trekt de “Université Libre de Bruxelles” haar gebouwen ook op deze site op. De
Rooseveltlaan wordt echter pas in 1920 aangelegd en dan met het doel een gegoede bevolking naar
Brussel aan te trekken.
Wat de Leopoldwijk betreft, die valt vanaf 1900 ten slachtoffer aan de onverschilligheid van zijn
inwoners. De leegstaande gebouwen worden langzamerhand in beslag genomen door de tertiaire
sector. Na de eerste wereldoorlog laten de gegoede sociale klassen zich echter verleiden door de
appartementsgebouwen en de wijk kan door middel van het optrekken van dit type gebouwen haar
residentiële functie opnieuw bevestigen (i.e. Residence Palace – 1927, de Eggerix-torens – 1938).
Pas in 1913 maakt het Leopoldpark het voorwerp uit van annexatie door de Stad. Echter in 1851 al
beginnen de besprekingen rondom de aanleg in het park van een dierentuin. Bovendien had de Stad
het desbetreffende terrein al in 1877 gekocht.
De Stad die zich al naar het noorden had uitgebreid (in 1897) om de haven op te nemen gaat, als er
sprake is van de aanleg van een voorhaven9, nog maar eens over tot annexatie bij haar grondgebied
van de voor de aanvaarding van project als voorwaarde vooraf geplande uitbreidingen. Ze wordt in het
gelijk gesteld en annexeert in 1921 delen van het grondgebied van Schaarbeek en Molenbeek om de
voorhaven en de kaaien te kunnen aanleggen. Tegelijkertijd verdwijnen de gemeenten Laken, NederOver-Heembeek en Haren ten voordele van Brussel. De werkzaamheden aan de haven worden in 1939
voltooid. De door de tweede wereldoorlog berokkende schade geeft al spoedig aanleiding tot
restauratie van de installaties. Die werkzaamheden komen tot voltooiing met de opening van de Budabrug in 1955.
Tijdens de periode 1900-1925 breidt de Stad zich uit naar het oosten langs de Natiënlaan (Solbosch)
terwijl de gemeenten Neder-Over-Heembeek, Haren en Laken bebouwd raken. Noteren we verder dat
Leopold II actief deelneemt aan de stadsontwikkeling van de Heizelwijk (begin 20e eeuw) en van
Laken (tussen 1867 en 1909), alsook aan de totstandkoming van het koninklijk domein en het
openbare park van Laken.
Nog steeds in het noorden van de Stad wordt de Eeuwfeestwijk in 1921 ontworpen op het plateau van
Osseghem in het vooruitzicht van de wereldtentoonstelling van 1935.

9

Vanaf het einde van de XIXe eeuw is er sprake van het inrichten van een voorhaven stroomafwaarts van het
Vergote-bekken. Behalve de snelle verzadiging van de bestaande installaties geeft nog een ander probleem
aanleiding tot de aanleg van een voorhaven : de spoorwegbrug in Laken moet bij het passeren van de boten
omhoog gehaald worden, maar er komen meer dan 200 treinen per dag voorbij. Het zou dus in het belang
van de boten zijn hun goederen stroomafwaarts van de brug te kunnen lossen. De voorstanders van de
annexatie van nieuwe stukken grondgebied gebruiken het argument van de coherente ontwikkeling van de
Brusselse agglomeratie.
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Tegelijkertijd ondergaat de Vijfhoek verschillende veranderingen : de binnenbekkens worden gedicht,
er worden woonwijken met appartementen ingericht aan de Ieper- en de Dixmuidelaan, en
verschillende oude wijken worden gesloopt (de Sint-Rochuswijk, de Putterijwijk en de wijk van de
Isabellastraat en de Terarkenstraat). Er worden nieuwe verkeersaders getrokken en nieuwe wijken
gebouwd in het historische centrum (Koloniënwijk en Sint-Jan / Lombardstraatwijk).

2.1.6.

AANLEG VAN DE NOORD-ZUIDVERBINDING DWARS DOOR HET
HISTORISCHE HART (1925-1952)

De meest spectaculaire werkzaamheden in de periode 1925-1950 zijn zonder enige twijfel die in
verband met de Noord-Zuidverbinding. Pas in 1935 komt er een definitief einde aan "de periode van
het gedraal10" rondom de Verbinding en vanaf 1936 worden de werkzaamheden vlot uitgevoerd en
worden in 1950-52 voltooid. Alles bij elkaar werden er 1100 huizen afgebroken (i.e.
Achterbuurtenwijk of Pachecowijk). De naaste omgeving van de tunnel wordt in beslag genomen door
de administratieve gebouwen van de Staat, die gonden bezit en de nabijheid van het Centraal Station
als een pluspunt beschouwt. De representatieve functies worden niet vergeten en daardoor ziet het
complex bestaande uit de Koninklijke Bibliotheek, de Algemene Archieven van het Koninkrijk en de
Koninklijke Musea voor Schone Kunsten het daglicht op de Kunstberg".
De Ravensteinwijk komt in deze zelfde periode tot stand (gebouwen van de Generale Maatschappij
van België, van de maatschappij Shell en van het Paleis voor Schone Kunsten, met name).

10

Vanaf 1899 komt de Regering met het idee van de aanleg van de Verbinding. Daarna volgt er een lange
periode van besprekingen. Bovendien onderbreekt de eerste wereldoorlog de al aangevangen
bouwactiviteiten, die in 1919 worden hervat. Vanaf 1921 valt de kwestie van de Verbinding opnieuw ten
prooi aan controverse…
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2.1.7.

INRICHTING VAN WEGEN EN BLOEI VAN DE TERTIAIRE SECTOR
(1952-1975)

In de periode 1950-1975 beleeft de tertiaire sector een grote bloei in de Vijfhoek, hoofdzakelijk langs
de Verbinding, in de Pachecowijk, in de Noordwijk en aan de Jacqmainlaan.
Zo worden naar aanleiding van een rapport, waarin de aandacht wordt gevestigd op de verspreiding
van de lokalen van de administratieve diensten van de Staat (1937), de Achterbuurten van de
Koningsstraat afgebroken die dan plaats maken voor het Rijks Administratief Centrum (1959-1967).
In de Noordwijk, die vroeger "volks en druk" was, verandert het Manhattan-plan (1968-1973) de
aanblik ervan definitief door ongeveer 53 hectare met de grond gelijk te maken om er een
administratief centrum op te trekken dat strookt met de modernistische principes van die tijd.
De tertiaire sector ontwikkelt zich ook buiten de Vijfhoek, in de Leopold- en de Louizawijk. In die
periode begint de Europese Administratie zich namelijk te vestigen rondom het Schumanplein (i.e.
Berlaymont). Deze groei van de tertiaire sector gaat gepaard met de aanleg van omvangrijke
infrastructuren voor de verkeersmobiliteit en het ontstaan van torenflats.
De nadering van de wereldtentoonstelling van 1958 (waar 3 miljoen bezoekers verwacht worden)
betekent nog een stimulans voor de inrichting van de agglomeratie. In die context beleeft de Stad
Brussel wegeninrichtingen die sterk hun sporen zullen achterlaten op haar fysionomie. Zo wordt er
om de verkeersproblemen op het Louizakruispunt op te lossen in de richting van de laan een lager
gelegen passage ingericht. De Koninginnelaan en de Koninklijk Parklaan, de Regentschapsstraat en
de Koningsstraat worden dan weer verbreed door het verwijderen van de aanplantingen of het
versmallen van voetpaden. Het viaduct boven de Leopold II-laan blijft daar bestaan tot ongeveer een
tiental jaren geleden,… Op het einde van deze periode wordt ook de eerste zware metrolijn in gebruik
genomen.

2.1.8.

BLOEI VAN DE TERTIAIRE SECTOR (VERVOLG) (1975-1989)

In de periode 1975-1989 wordt de ontwikkeling van de tertiaire sector voortgezet. In de loop van deze
periode besluit het Parlement (1985 en 1989) een halfrond in Brussel te laten aanleggen aan de kant
van het Luxemburgstation. In de jaren ’80 valt ook de wederopleving te zien van de bouw in de
Noordwijk.
Er wordt niettemin een begin gemaakt met de herinrichting van de wegenstructuren, zodat ze beter
aansluiten bij de stadsstructuur (i.e. overdekking van de tunnels en afbraak van het viaduct aan de
Leopold II-laan). In deze periode wordt de ingebruikneming van de zware metrolijnen, de omvorming
van de lichte metro en het in eigen bedding leggen van sommige tramsporen voortgezet.

2.1.9.

HET HISTORISCHE HART VAN BRUSSEL
TERUGGEVEN DAT HEM TOEKOMT (1989-2000)

HET

PRESTIGE

De evolutie van de mentaliteiten, de nieuwe concepten op het gebied van stedenbouw, het ontstaan
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in 198911 en de opstelling van het Gewestelijk
Ontwikkelingsplan in 1995 geven aanleiding tot het besef dat er een einde moet komen aan de uittocht
van de inwoners. In het begin van de jaren 90 is de Stad Brussel bijzonder gevoelig voor dit aspect,
want haar bevolking blijft maar dalen, vooral in het historische hart, de Vijfhoek. Daarom worden er
verschillende middelen (wijkcontract, inrichting van openbare ruimten, het opnieuw tot leven brengen
11

die bevoegdheid krijgt op het gebied van Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening via de Ordonnantie houdende
Organisatie van Planning en Stedenbouw, aangenomen in 1992.
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van bepaalde wijken – i.e. Sint-Jacobs- en Dansaertwijk, organiseren van de woningbeurs, oprichting
van de Delegatie voor de Ontwikkeling van de Vijfhoek) doorgevoerd om het historische centrum het
prestige terug te geven dat hem toekomt.

2.2.

IN DE HUIDIGE CONTEXT

De Stad Brussel bekleedt als federale hoofdstad en zetel van de belangrijkste federale instellingen een
bevoorrechte positie in het Belgische politieke en economische landschap. Hierdoor zijn er in de Stad
een behoorlijk aantal politieke instellingen en zetels van privé bedrijven samengebracht. Zo
manifesteert ze zich als een hoofdstedelijke, economische pool van formaat op Europees niveau en
haar uitstraling is tot ver buiten de grenzen van het Koninkrijk voelbaar.
De Stad vormt samen met de 18 andere gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een
agglomeratie van 950.000 inwoners. Het hoofdstedelijke gebied van Brussel is echter omvangrijker en
strekt zich uit tot buiten de administratieve grenzen van het Gewest. De woon- en werkfunctie en de
functie als culturele, recreatieve en commerciële pool zijn er dus van fundamenteel belang.
Deze concentratie van economische en sociale functies en activiteiten heeft een onderlinge
wisselwerking in een context van internationale, federale, gewestelijke en gemeentelijke of zelfs
intergemeentelijke invloeden. De uitdaging voor de Stad bestaat er zonder twijfel in haar identiteit als
stad en een goede kwaliteit aan residentieel leven te behouden, maar tegelijk het economische,
politieke, culturele en milieu-potentieel te ontwikkelen waarover ze beschikt. Met andere woorden het
gaat er om voor het Brussels Gewest en voor de Stad Brussel, die er het historische hart en het
knooppunt van vormt, om er in te slagen een voornamelijk woon-werk-synergie te beheren die
ingewikkeld is en vaak moeilijk door te voeren.

2.2.1.

BRUSSEL IN DE INTERNATIONALE CONTEXT

Op wereldniveau bekleedt Brussel, ook al kan ze vooral op economisch gebied de vergelijking met
"wereldsteden" zoals New-York, Tokyo, Parijs of Londen niet aan, evenmin als met agglomeraties
van wereldformaat zoals de Randstad Holland, het Rijn-Roergebied, Sao Paolo – Rio de Janeiro,
Hong-Kong, enz, toch een heel hoge rang voor functies zoals de internationale lobby, vertaaldiensten,
pers, internationale congressen, ambassadediensten, enz.
In de loop van de jaren is Brussel een vooraanstaande plaats gaan innemen in het netwerk van
Europese steden. Brussel kan op economisch, cultureel of demografisch gebied natuurlijk niet
vergeleken worden met Parijs of Londen. Maar in 1995 kwam Brussel in een internationale studie12
op de vierde plaats na Londen, Parijs en Frankfurt. In de studie van de DATAR ("Europese steden")
ligt Brussel in de "Blue Banana", een grote stedengroep in waaiervorm van de voornaamste Europese
steden. Deze waaier begint in het zuidoosten van het Verenigd Koninkrijk, strekt zich uit over België,
over het zuiden van Nederland, loopt verder naar het Roergebied en dan naar het zuiden (Frankfurt,
München, Stuttgart, Zürich) tot in het noorden van Italië. Brussel bekleedt dus een bevoorrechte
positie op Europees niveau.
De aanwezigheid van de Europese instellingen en van een groot aantal internationale instellingen in
Brussel (de N.A.T.O., Eurocontrol, de Oosteuropese Unie, de Benelux,…) brengt ontegenzeggelijk
een verhoging en een algemene concentratie van de rijkdom met zich mee. Via hun investeringen en
12

In deze studie worden de Europese steden geklasseerd aan de hand van onderzoek bij 500 directeurs-generaal
Van Europese bedrijven. De in de studie gekozen klasseringscriteria waren voorwaarden voor toegang tot de
plaatselijke markt, politiek, economisch en sociaal klimaat en stabiliteit, zoals dat door de regeringen was
opgezet en de kwalificatie en de toegang tot arbeidskrachten.
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hun uitgaven (net zo goed uitgaven aan goederen en diensten van de verschillende instellingen als
salarisuitgaven van de ambtenaren) hebben deze internationale instellingen een rechtstreeks
economisch effect op het Gewest13. Een groot aantal sectoren wordt sterk beïnvloed door de
aanwezigheid van deze instellingen. Het gaat daarbij onder meer om de internationale en Europese
scholen, de diplomatieke vertegenwoordigingen bij de Europese Unie en de N.A.T.O., de
internationale pers, het zakentoerisme in het Gewest, de internationale financiële instellingen, de
gespecialiseerde handel… De internationale functie van Brussel speelt dus een stuwende rol in de
gewestelijke en nationale economie. En de Stad Brussel verzamelt de voornaamste zetels ervan.
Deze rijkdom en die economische voordelen komen echter niet op gelijke wijze ten goede aan alle
inwoners, groepen en instellingen. De internationale vertegenwoordiging in Brussel heeft een prijs en
een duidelijk effect, zowel vanuit sociaal als vanuit stedenbouwkundig, milieu – of cultureel oogpunt.
De sociale verdeeldheid in de stad, de (relatieve) stijging van de prijzen voor de residentiële
onroerendgoed-sector, de hoge druk van het autoverkeer of de aantasting van het patrimonium als
gevolg van de grote bouwwerven zijn er maar een paar voorbeelden van. En de Brusselse bevolking
blijft gebukt gaan onder een hoge werkloosheid, doordat de toegang tot de bestuursfuncties de facto
bestemd is voor de best-gekwalificeerden.
Het effect van de internationalisering op het grondgebied verschilt bovendien al naargelang de delen
van de Stad en overschrijdt de grenzen van de Stad trouwens ook. De diverse wijken van de Stad
Brussel zijn niet op dezelfde manier door de internationale aanwezigheid gemarkeerd. De NoordOostwijk kan, met de aanwezigheid van de voornaamste Europese instellingen (de Commissie, de
Ministerraad en het Europees Parlement) en een groot aantal zetels van internationale bedrijven,
optreden als een "referentiewijk". Ook is er een grote concentratie te vinden van een behoorlijk aantal
kleine instellingen die actief zijn in de internationale "business" (NGO’s, vertalers, enz.). Ook de
Vijfhoek, het historische hart van de Stad, kan bogen op een zeer goede nationale en internationale
vertegenwoordiging met onder meer de aanwezigheid van het Koninklijk Paleis, de Regering, het
Parlement en de Federale Senaat, Buitenlandse Betrekkingen en Samenwerking, de Europese
Economische en Sociale Raad en van ambassades. De Zuidwijk herbergt een behoorlijk aantal zetels
van kleine internationale bedrijfjes alsook verschillende ambassades en consulaten (vooral in de
Rooseveltwijk). In Laken beschikt Brussel met het Heizelplateau over een "International Exhibition
Centre". Tot slot manifesteert ook Haren zich als één van de steunpunten van de internationale
functie van de Stad met de aanwezigheid van de N.A.T.O. en Eurocontrol. Dit is geen toeval, maar de
wil van de Belgische Staat, dat het merendeel van die grote instellingen in de Stad Brussel
geconcentreerd zijn.
Brussel beschikt over een uitstekend verbindingsnetwerk (lucht, spoor en weg) met de andere
Europese steden, wat een gewichtige troef inhoudt in haar internationale betrekkingen. Het Europese
HST-spoorwegnet blijft zich maar ontwikkelen en de verbindingen met Parijs, Londen, Amsterdam en
Keulen (en nog verder) kennen steeds meer succes. De luchthaven Brussel Nationaal is een
belangrijke luchthaven (toch minstens voor de rest van Europa, Afrika en Noord-Amerika) en haar
relatieve nabijheid tot het stadscentrum betekent een behoorlijke bijdrage in vergelijking met andere
steden van hetzelfde type14. Ook het wegennetwerk is zeer goed ontwikkeld.
Er werd een netwerk van euro-corridors (betrekkelijk brede multi-modale vervoerscorridors die de
centra van Europees belang verbinden) opgezet in het kader van de studie "Prospects for the

13

14

Volgens de studie van Iris Consulting uit 1998 met naam "Sociaal-economische impact van de Europese en
internationale instellingen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest" komt van de 78,8 miljard BEF aan vanuit
Brussel door de Europese instellingen gegenereerde functioneringsuitgaven 54% in eerste instantie ten goede
aan de Belgische economie.
Ondanks de ongemakken in verband met de ligging ervan op meer plaatselijk niveau.
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development of the central and capital cities and regions" en vervolgens bevestigd in het SDEC 15. Uit
deze studie blijkt nog niet of het hierbij ook gaat om functionele stadsnetwerken. De toekomst zal
moeten laten zien op welke manier het aanleggen van die netwerken op Europese schaal wordt
voortgezet en welke positie Brussel erin kan bekleden. Hoe het ook zij, ook al biedt die positie een
groot potentieel, ze is zeker niet vrij van risico’s : de concurrentie zal heviger worden, alsook het
concurrentievermogen met andere "Europese" centra zoals Londen, de Randstad, Parijs, de
stedengroepen Rijn-Main en Rijn-Roer,... Tot slot zal de dubbele pool Brussel-Straatsburg met name
in het kader van de toetreding tot de Unie van Oosteuropese landen op het niveau van de Europese
Unie een nieuwe positie moeten bepalen.

2.2.2.

BRUSSEL TEN OPZICHTE VAN VLAANDEREN EN WALLONIË

Brussel wordt beschouwd als het hoofdelement van Belgische polycentrische stadsconcentratie. Zo’n
structuur staat gedeeltelijk in contrast met de veeleer monocentrische structuur van landen zoals
Frankrijk of het verenigd Koninkrijk. Daar staat tegenover dat de verdeling van de gezagsfuncties
tussen nationale en internationale steden sterker is in landen zoals Nederland, Duitsland,…
Op nationaal niveau vormt Brussel een drager voor de verschillende plannen voor ruimtelijke
ordening en wordt daarom beschouwd als het hoofdelement van een centraal-Belgisch stadsnetwerk.
Brussel is een belangrijk element van het Ruimtelijk Struktuurplan Vlaanderen. De ruimtelijke
structuur van dit plan gaat uit van de "Vlaamse diamant"16, waarvan Brussel één van de punten vormt.
Ook in het "Schéma de Développement de l’Espace Régional Wallon" (Ontwikkelingsschema voor de
Gewestelijke Waalse Ruimte) wordt de nadruk gelegd op de betrekkingen met Brussel, waarbij het
concept ontwikkeld is van het "Aire de Coopération transrégionale avec Bruxelles" (Gebied voor
bovengewestelijke Samenwerking met Brussel) dat zich uitstrekt tot Namen, Charleroi en Bergen.
De Stad Brussel omvat een groot deel van de centrale zetels van de federale ministeries, hoofdzakelijk
in het oosten van de Vijfhoek en in de Noord-Oostwijk. De Waalse besturen zijn uit Brussel
vertrokken naar Namen, terwijl de centrale Vlaamse besturen geconcentreerd liggen in het historische
centrum en in de Noordwijk. De Franse Gemeenschap blijft gevestigd in Brussel.

2.2.3.

BRUSSEL IN CONCURRENTIE MET HAAR PERIFERIE

In tegenstelling tot andere Europese hoofdsteden beslaat het administratieve grondgebied van het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest haar achterland niet volledig. Zo verkeert Brussel in een positie van
relatief grote concurrentie ten opzichte van haar periferie (30-40 km rondom Brussel), ook al kan dat
gezien worden als een versterking van haar bovengewestelijke hoofdstedelijke functie.
De internationale en nationale functies vergen steeds meer ruimte in het hart van de stad terwijl het
streven naar welzijn (naar kwaliteit in het stadsleven) leidt tot een uittocht naar de voorstedelijke
zones. Nog maar enkele jaren geleden vormden de betrekkelijke aantasting van bepaalde wijken van
de stad en de afname van de autochtone bevolking in sommige delen van de stad een zichtbaar gevolg
van dit verschijnsel. Deze uittocht van de bevolking werd gediagnostiseerd als een feit van de gegoede
klassen en meer nog de middenklassen die zich vestigden in de gemeenten van respectievelijk de
tweede kroon en in de nabije, maar vooral de afgelegen periferie (verschijnsel van peri-urbanisatie).
Sommige centrale residentiële zones werden verlaten ten voordele van functieveranderingen
(kantoren) of van grondspeculatie die vertaald werd in ofwel het leeg komen staan van gebouwen,
ofwel in precaire huurvormen, gericht op verzwakte bevolkingsgroepen. Maar sinds 2000, werd voor
15
16

Schéma de Développement de l’Espace Communautaire (Schema voor de Ontwikkeling van de
Communautaire Ruimte – Nvdv : niet bekend of dit de officiële benaming is)
De Vlaamse diamant wordt gevormd door 3 metropolen (Antwerpen, Brussel en Gent) en 4 gewestelijke
steden (Leuven, Mechelen, Sint-Niklaas en Aalst).
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de Stad Brussel een begin van omkering van dit fenomeen waargenomen, in 2003 heeft de stad min of
meer hetzelfde aantal inwoners teruggevonden, zoals 22 jaar eerder, in 1981.
Ook in het Gewestelijk Ontwikkelingsplan (1995) is bevestigd dat de periferie zich ontwikkelt door
het aantrekken van dienstenbedrijven op zoek naar een uitgestrekte, niet te dure, wijd open ruimte en
van de "research and development" sector op zoek naar een prestigieuze omgeving. In het Vlaamse
structuurplan (Structuurplan Vlaanderen) wordt er gesproken over het principe van non-incidentie,
waarbij wordt gezinspeeld op het laten afvloeien van activiteiten met geringe toegevoegde waarde van
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest naar de rand.

2.2.4.

IDENTITEIT EN ROL VAN BRUSSEL IN DE STADSCONTEXT

Zoals al aangehaald, werd Brussel na de tweede wereldoorlog in de naam van technologische
vooruitgang en stadsvernieuwing aan een ingrijpend herstructureringsproces onderworpen. Sinds
1959 oefent ook de "Europese" functie een grote invloed uit op de ontwikkeling van de stad en het
gewest. De installatie van de instellingen van de Commissie, de Raad van Ministers, het Europees
Parlement, de Economische en Sociale Raad en de Raad van de regio’s heeft de fundamentele
Europese rol van de Belgische hoofdstad bevestigd, waardoor Brussel gekwalificeerd kan worden als
"Europese hoofdstad". Zo is Brussel zich in de loop van hoofdzakelijk de jaren zeventig en tachtig
steeds meer gaan profileren als centrum van besluitvorming en als concentratiepool van
administratieve en economische macht.
Nog een ander essentieel streefdoel blijft dat van sociale cohesie. De bevolking wordt steeds meer
gesplitst, zowel op sociaal-economisch (vlucht van de middenklassen, toename van verzwakte
bevolkingsgroepen, relatieve toename van de gegoede bevolkingsgroepen) als op demografisch vlak
(dubbele veroudering van de leeftijdspiramide, behalve jongeren – jonge volwassenen). En dat laat
zich steeds meer vertalen in aparte "leefgebieden" (op cultureel gebied, op het gebied van onderwijs –
vrije tijdsbesteding, enz.).
De residentiële scheiding breidt zich in de loop der tijd uit, ook al wordt er met vaak door de openbare
instanties17 geleide operaties gepoogd die trend om te buigen of te verminderen, vooral bij operaties
voor stadsrenovatie.
Het "gemengd karakter van de functies", een planologisch principe dat sinds 1969 verdedigd wordt, is
in de praktijk moeilijk door te voeren voor commerciële activiteiten (ten voordele van de
grootwarenhuizen of winkelgalerijen) en productie-activiteiten (ten voordele van de zonings in de
rand). Wat de voorzieningen betreft, die worden ofwel gebundeld in het kader van openbare
rationalisering, ofwel volgen ze, als ze door de privé sector worden ingevoerd, de bevolking, vooral de
gegoede. En de bevolking aanvaardt het steeds minder gestoord te worden door activiteiten die niet
precies hetzelfde ritme volgen als de bewoners.
Er is hier geen sprake van het belang van het handhaven en de ontwikkeling van de internationale, en
met name Europese, functies in Brussel in twijfel te trekken. Maar het gaat er voortaan wel om de
vormen van ontwikkeling ervan in de hand te houden, waarbij er vooral voor gewaakt wordt de druk
op de Noord-Oostwijk niet op te voeren, en dit ten voordele van een (of meer) nieuwe pool(en). En
voor de toekomst van de stad is de ontwikkeling nodig van haar economische en culturele functies,
maar ook van haar sociale cohesie en van de vermenging van haar activiteiten. Die laatste twee
aspecten worden ongetwijfeld de twee die het moeilijkst te beheren zullen zijn.
Brussel moet blijven optreden als politieke en economische pool en daarbij toch de smeltkroes blijven
van een sociaal-culturele woondiversiteit en een atttractiepool op cultureel en toeristisch gebied die
17

Ook enkele privé operaties gaan dezelfde richting uit.
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geoptimaliseerd dient te worden. Brussel moet het evenwicht tussen de functies als hoofdstad en het
aan haar inwoners geboden leven in de stad behouden of verbeteren. Het voorbeeld van de
Leopoldwijk (Noordoost) heeft het buitensporige effect aangetoond van mono-functionele
bestemmingsmodellen en van infrastructuren, die hoofdzakelijk op grootschalig verkeer georiënteerd
zijn, op de aantrekkingskracht en het wooncomfort.
Al die vooral op het niveau van de agglomeratie gepresenteerde dimensies (of ze nu samenhangen met
de internationale, nationale, gewestelijke of zelfs plaatselijke context) kunnen zich laten "vertalen"
naar het grondgebied van de Stad Brussel, met inbegrip hiervan naar haar verschillende wijken, de
Vijfhoek, de Noord-Oostwijk, de Zuidwijk, Laken en Brussel-Noord.
Door haar historische kracht en haar centrale positie kan de Stad Brussel aanspraak maken op het
spelen van de rol van « vaandeldrager » die het imago van het hele Gewest en waarschijnlijk van heel
België bepaalt. Maar ze moet ook de negatieve effecten van bepaalde vormen van druk van de
ontwikkeling, van de mobiliteitsproblemen, van het beheren van de openbare ruimte, van het sociale
leven en van de, gedeeltelijk concurrerende, evolutie tussen de stad en de rand weten te beheren.

2.2.5.

BRUSSEL EN DE AANGRENZENDE GEMEENTEN

De Stad Brussel grenst door haar ruimtelijke vorm en haar uitgestrektheid aan een groot aantal
gemeenten. In het noorden grenst de Stad Brussel aan verschillende gemeenten van het Vlaamse
Gewest. Het gaat daarbij om Wemmel, Grimbergen, Vilvoorde, Machelen en Zaventem. Binnen het
Brusselse Gewest deelt de Stad Brussel haar grenzen met de volgende gemeenten : Anderlecht,
Etterbeek, Evere, Elsene, Jette, Sint-Jans-Molenbeek, Sint-Gillis, Sint-Joost-ten-Noode, Schaarbeek,
Ukkel en Watermaal-Bosvoorde, dus niet minder dan 11 van de 18 andere gemeenten die samen met
haar het Gewest vormen.
De situatie van de Zuidwijk is bijzonder, want door haar aanhechting aan de Stad Brussel werd de
gemeente Elsene gesplitst. Deze maatregel had verregaande gevolgen doordat niet minder dan 200
percelen nog steeds boven op de gemeentegrenzen liggen. Er loopt momenteel een studie om een
eventueel voorstel uit te werken tot rectificatie van de grenzen, uitgaande van het principe dat de
percelen weer herenigd moeten worden. Maatregelen van hetzelfde type worden ook voorgesteld in
verband met de gemeentegrenzen tussen Etterbeek en de Noord-Oostwijk. Het zou daarbij slechts
gaan om lichte rectificaties die erop gericht zijn een perceel in zijn totaliteit toe te wijzen aan een
enkele gemeente om zo het leven van de bewoners en het werk van de administraties te
vereenvoudigen.
Bovendien overschrijden de gevolgen in verband met sommige activiteiten of sommige voorzieningen
de gemeentegrenzen en lopen over naar de aangrenzende wijken. De weerslag hiervan is ongetwijfeld
het duidelijkst merkbaar op het gebied van het verkeer.
De coördinatie tussen de verschillende bevoegde autoriteiten en in het bijzonder het overleg met de
buurgemeenten is daarom van groot belang, vooral voor gekruiste bevoegdheden zoals huisvesting,
voorzieningen of mobiliteit.
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3. BEVOLKING EN HUISVESTING
3.1.

BEVOLKINGSDYNAMIEK

Gedurende de laatste 30 jaar tot het jaar 2000 heeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te maken met
18
een grote bevolkingsuittocht. Ook al is die daling van het aantal inwoners niet constant , toch liep de
bevolking van het Brussels Gewest tussen 1970 en 1991 met ongeveer 11,2% terug. Over de periode
tussen de twee onderzochte tellingen (1981-1991) zet deze daling zich nog door met 4,3%.
De Stad Brussel heeft zich niet aan deze beweging onttrokken : haar bevolking daalde tussen 1970 en
1991 met 15,5% en liep zo van 161.080 inwoners terug naar 136.084. De bevolking van de Stad zowel
als die van het Gewest lijkt zich echter sinds 1985 te hebben gestabiliseerd, waarbij dit verschijnsel
doorzette tot in 2000. Zo telde de Stad Brussel in 1997 133.845 inwoners (waarvan 39.687 in de
Vijfhoek), terwijl het Gewest er 950.597 telde. In 2000 bedraagt het cijfer van de Brusselse bevolking
in zijn totaal 133.808 inwoners.
Sinds 2000 kende de Stad Brussel een bevolkingsgroei en telde zij op 1 januari 2004, 141.235
inwoners, wat overeenkomt met een toename van 1,29 % ten opzichte van 2003 en 5,55 % ten
opzichte van het bevolkingsaantal in 2000. De cijfers bevestigen deze bij de aanvang van het tweede
millennium ontstane continue groei.
Tabel 1 :
Vijfhoek
Zuidwijk
Noord-Oostwijk
Brussel Noord
Laken
Niet te localiseren
Stad Brussel

Algemene evolutie van de bevolking van de Stad Brussel tussen 1970 en 2000.
1970
54 309
11 566
22 492
26 440
46 274
161.081

1981
43 186
9 351
17 545
24 000
45 505
91
139.678

1991
41 699
8 370
14 919
25 973
44 827
276
136 424

1995

1996

1997

135 681

133 138

133 845

1998
39 572
8 650
13 818
26 758
45 181
67
134 046

1999
39 647
8 643
13 729
26 761
45 421

2000
39 344
8 499
13 267
26 896
45 802

134 201

133 808

2001

2002

134 348

136 673

2003

2004

139 433

141 235

Deze evolutie van de Brusselse bevolking is hoofdzakelijk te wijten aan het migratie-saldo, want het
natuurlijke saldo heeft slechts een veel geringere invloed. In werkelijkheid kunnen er twee grote
bewegingen worden aangegeven : het vertrek van de Belgische bevolking aan de ene kant, die aan de
andere kant bijna volledig gecompenseerd wordt door de toename van de buitenlandse bevolking.
Het is van belang hier te vermelden dat de bevolkingscijfers afkomstig zijn van het Nationale Register
of van de laatste tellingen van de bevolking. Het stijgende aantal in het Brussels Gewest wonende
niet-ingeschreven personen (of het nu ambtenaren van de Europese Unie betreft of personen in een
onregelmatige situatie) is een element waarmee rekening gehouden moet worden19 en dat de in het
Nationale register geregistreerde bevolkingsdaling moet temperen.
De bevolkingsbewegingen verlopen uiteraard niet uniform over het volledige grondgebied van de Stad
Brussel. Uit de analyse die op het niveau van de basisdossiers voor de vijf vooraf bepaalde wijken van
de Stad kon worden verricht komen zeer specifieke evoluties per wijk naar voren op het gebied van
hun bevolkingsdynamiek.

18
19

Deze bevolkingsdaling volgt een patroon van cyclische schommelingen. Het ziet er naar uit dat de prijzen op
de immobiliënmarkt (van terreinen, huizen en nieuwbouw) rechtstreeks effect hebben op deze migratiestroom.
Aan de hand van een bijzondere studie of specifieke tellingen zou het mogelijk moeten zijn inzicht te krijgen
in dit verschijnsel, in ieder geval in sommige wijken
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De wijken die het zwaarst getroffen zijn door de bevolkingsdaling zijn de Oost- en Noord-Oostwijk
van de Vijfhoek, evenals het zuiden van de Noord-Oostwijk (bevolkingsafname over de periode 19811991 van de Noord-Oostwijk van de Stad Brussel : -15%). Die daling van haar bevolking
concentreerde zich meer bepaald in de kantoorzone en de onmiddellijke omgeving ervan (wijk SpaWillem de Zwijger, Etterbeekse Steenweg, Schumanplein,…), terwijl de wijk rondom de squares min
of meer gespaard bleef en haar bevolking wist te behouden.
De Zuidwijk vormt de andere zone die sterk getroffen is door de bevolkingsdaling : -6,64% tussen de
laatste twee tellingen. De Zuidwijk omvat de Louiza-, (-7%), de Roosevelt- (-4%) en de Groene
Jagerwijk (-13,5%). Deze percentages moeten natuurlijk gerelativeerd worden in functie van het
aantal inwoners in iedere wijk (zie Tabel 2).
Grafiek 1 : evolutie van de bevolking per wijk tussen de tellingen van 1981-91.
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De Vijfhoek heeft vorige eeuw haar bevolking voortdurend zien afnemen : in 1900 telde ze 154.899
inwoners, 104.718 in 1930, 64.800 in 1960 en 41.121 in 1991. Sinds 1985 is de daling echter niet
meer constant en verloopt de evolutie volgens een zaagtandenpatroon. Het oostelijk en het
noordoostelijk deel van de Vijfhoek hebben bijna al hun inwoners verloren ten voordele van kantoren
en grote voorzieningen. Daar staat tegenover dat de bevolkingsdichtheid in de Marollen en in het
westen van de Vijfhoek zeer hoog blijft.
In het algemeen wordt het teruglopen van de bevolking in deze wijken gewoonlijk in verband
gebracht met de druk van de bouwsector, die door de kantoren en de grote voorzieningen wordt
uitgeoefend (bijv : kantorenwijk in de Noord-Oostwijk of in het oosten van de Vijfhoek). De ligging
van kantoren zoals die destijds opgevat werden heeft inderdaad een hele massa overlast
teweeggebracht (verdwijnen van een groot aantal woningen, sluikverkeer, parkeerproblemen, lawaai,
verdwijnen van buurtvoorzieningen,…). Er zijn nog andere factoren die deze migratie van de
stadsbevolking naar de rand bevorderen. Het betreft dan onder meer de evolutie die op het gebied van
de vervoermiddelen verwezenlijkt werd, de aantrekkingskracht van het platteland of de kosten van
huisvesting.
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De Stad Brussel heeft ook wijken waar er sprake is van demografische groei. Hierbij gaat het
hoofdzakelijk om de zone Brussel-Noord. Deze zone maakte tussen 1981 en 1998 een
bevolkingstoename van 11,5% mee. Brussel-Noord heeft de sterkste bevolkingstoename met +18%.
Die toename hangt voornamelijk samen met de instroom van een tamelijk jonge bevolking met een
buitenlandse nationaliteit. De bevolking van Neder-Over-Heembeek neemt over dezelfde periode met
9% toe (de bevolking is er lichtjes jonger dan in de rest van de Stad en met een hoofdzakelijk
Belgische nationaliteit). In Haren valt na een lichte daling nu weer een duidelijk herstel te constateren
(+10% tussen 1991 en 1998).
Tot slot wordt Laken gekenmerkt door een grote (44.827 inwoners) en tamelijk stabiele bevolking (1,5 % tussen 1981 en 1991). Er moet echter ook hier onderscheid gemaakt worden tussen de
verschillende wijken : de Mutsaard, residentiële wijk in het noordoosten van Laken : -7% ; het
noordwesten van Laken : -6% ; terwijl de zone van Oud Laken en ten zuiden van de spoorlijn dan
weer met 2% toeneemt.
Ondanks de verscheidenheid van de bronnen blijkt de algemene tendens in de Stad Brussel op het
gebied van demografische dynamiek veel afwisseling te vertonen.
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Tabel 2 : algemene evolutie van de bevolking tussen 1970 en 1998 per wijk

Bev 1970
1. Vijfhoek
2. Zuidwijk
Louizawijk
Rooseveltwijk
Groene Jagerwijk
3. Noordoost
4. Brussel Noord
Noordwijk
Neder-OverHeembeek
Haren
5. Laken
Mutsaard
Laken NO
Zone noord
spoorlijn
Oud Laken en
Zone zuid
Spoorlijn
Stad Brussel
Brussels
Hoofdstedelijk Gewest
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Absolute
waarde
54.309
11.566
7.337
3.877
352
22.492
26.439
7.569
14.642

Bev 1981
%
33,71
7,18
4,55
2,4
0,21
13,96
16,45
4,69
9,08

Absolute
waarde
43.186
9.351
5.840
3.161
309
17.545
24.000
6.944
13.752

4.228
46.274
-

2,62
28,7
-

161.080
1.075.136

Bev 1991
%
30,91
6,69
4,19
2,27
0,22
12,56
17,18
4,99
9,88

Absolute
waarde
41.699
8.730
5.423
3.034
267
14.919
25.973
8.089
14.630

3.304
45.505
9.087
10.183
9.238

2,37
32,57
6,08
7,29
6,61

-

16.992

100

139.678
997.293

Bev 1998
%
30,64
6,41
4
2,24
0,2
10,96
19,08
5,96
10,78

Absolute
waarde
39.572
8.650
5.423
2.965
262
13.818
26.758
8.193
14.970

3.254
44.827
8.496
8.698
10.239

2,4
32,94
6,26
6,41
7,55

12,16

17.394

100

136.084
954.045

Delta 81-91
%
29,52
6,45
4,04
2,21
0,19
10,3
19,96
6,11
11,16

Absolute
waarde
-1.690
-621
-417
-127
-42
-2.600
+1.973
+1.145
+878

3.595
45.181
8.311
8.585
10.408

2,68
33,7
6,2
6,4
7,76

12,83

17.877

100

134.046
953.175

Delta 91-98

%
-3,95
-6,64
-7,14
-4,02
-13,6
-15
+8,2
+16,5
+6,4

Absolute
waarde
-1.549
-80
0
-69
-5
-1.082
+785
+104
+340

%
-3,76
-0,91
0
-2,27
-1,87
-7,26
+3,02
+1,28
+2,32

-50
-674
-591
-1.485
1.001

-1,52
-1,5
-6,5
-14,6
+10,8

+341
+354
-185
-113
+169

+10,5
+0,78
-2,17
-1,3
+1,65

13,33

402

+2,36

+483

+2,77

100

-3.594
-43.248

-2,57
-4,33

-2.038
-870

-1,49
-0,1
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3.2.

BEVOLKINGSDICHTHEID

In 1991 bedroeg de bevolkingsdichtheid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 60 inwoners/ha en 41
inwoners /ha voor de Stad Brussel. Met deze gegevens kan echter niet de werkelijke dichtheid van de
bevolking in de Stad Brussel weergegeven worden, doordat de aangetroffen situaties zo verschillend
zijn. Toch kunnen op basis van het jaar 1991 de volgende opmerkingen gemaakt worden :
-

de Vijfhoek heeft een gemiddelde bevolkingsdichtheid van 92 inw./ha. Die geeft niet de realiteit
van het terrein weer, want het oostelijk en het noordoostelijk deel van de Vijfhoek zijn zo goed
als ontdaan van hun inwoners (10 inw./ha), terwijl de Marollen en het westelijk deel van de
Vijfhoek een zeer hoge bevolkingsdichtheid hebben (tot 216 inw./ha).

-

de bevolkingsdichtheid in Laken bedraagt 52 inw./ha. Dit gegeven is vertekend door de
aanwezigheid van het Koninklijk Domein en de Heizel, die met hun tweeën ongeveer 400 hectare
bestrijken. Worden die twee ruimten niet meegerekend, dan bedraagt de bevolkingsdichtheid in
Laken 108 inw./ha. De dichtheid van een deel van de Mutsaardwijk bedraagt zelfs tot 234
inw./ha.

-

de gemiddelde bevolkingsdichtheid in de Noord-Oostwijk bedraagt 67 inw./ha, maar loopt op tot
133 inw./ha als er slechts rekening wordt gehouden met de woonwijken ten noorden van de
administratieve zone en van het Jubelpark.

3.3.

SAMENSTELLING VAN DE BEVOLKING : STRUCTUUR PER
LEEFTIJD, GROOTTE VAN DE GEZINNEN, NATIONALITEIT
EN SOCIAAL-ECONOMISCH PROFIEL

Tussen 1988 en 1994 was het migratie-saldo van Belgische burgers in Brussel alleen positief voor 1826-jarigen. Voor alle andere leeftijdscategorieën was dit saldo negatief, en dan vooral voor de
categorie van jonge volwassenen tussen 29 en 35 jaar en hun kleine kinderen. Die "achteruitgang" van
de bevolking van de Stad Brussel wordt gedeeltelijk goedgemaakt door de komst van een buitenlandse
bevolking. Deze heeft een betrekkelijk jong leeftijdsgemiddelde. Zo telde het Brussels Gewest in
1991 28% buitenlanders, terwijl de Stad 36% buitenlanders telde.
De ruimtelijke verdeling van de buitenlandse bevolking ligt uiteraard niet homogeen over het
grondgebied. Dit type bevolking valt in het algemeen te groeperen naar nationaliteit20 en sociaaleconomische status. De Stad onderscheidt zich echter door een sterk gemengd bevolkingskarakter.
Deze "multiculturaliteit" en dit betrekkelijk gemengde sociaal-economisch karakter houden een troef
voor de Stad in.
De Noordwijk en het westen van de Vijfhoek zijn de wijken van de Stad met het hoogste percentage
aan buitenlandse bevolking, namelijk respectievelijk 57 en 50%. De best vertegenwoordigde
buitenlandse gemeenschappen zijn de Noordafrikaanse gemeenschap (Marokko, Tunesië, Algerije) en
de Turkse (25 en 10% van de totale bevolking van de wijk). In vergelijking met het gemiddelde van
het Gewest en dat van de Stad onderscheiden deze twee wijken zich door een jonge bevolking met een
zwak of gemiddeld sociaal-economisch profiel. Tot slot worden deze twee wijken gekenmerkt door
een hoge concentratie aan grote gezinnen, ook al heeft deze trend een dalende lijn ingezet21.
20

21

Vooral voor de laatste immigratiegolven
De daling van het aantal grote gezinnen is niet specifiek voor de Vijfhoek of de Noordwijk, maar is algemeen
in het Gewest.
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De Zuidwijk en de Noord-Oostwijk onderscheiden zich ook door een hoog percentage aan
buitenlandse bevolking (respectievelijk 38 en 45% van de bevolking), waarvan twee derde afkomstig
is uit de Europese Unie. In de Zuidwijk is ook een behoorlijk deel van de Amerikaanse en de Japanse
bevolking van Brussel geconcentreerd. Het sociaal-economische profiel van de bevolking is er
tamelijk hoog. De Zuidwijk is voornamelijk zo geliefd wegens het imago van prestige dat hij nog
steeds meedraagt. In de Noord-Oostwijk is het aandeel van het niveau van middelbare en hogere
studies hoger dan voor de Stad en het Gewest. Deze situatie moet gerelativeerd worden, want er
bestaan ook kwetsbaardere en minderbedeelde bevolkingslagen. Bovendien komt de belastingheffing
op de inkomens van onderdanen van de Europese Unie niet rechtstreeks ten goede aan de
gemeentefinanciën. De structuur per leeftijd van de Noord-Oostwijk is gelijkaardig aan die van de
Stad, terwijl de Zuidwijk hierin verschillend is door een zeer laag percentage een jongeren. Tot slot
22
wordt er een groot aandeel aan eenoudergezinnen geconstateerd alsook een sterke daling in de
gemiddelde omvang van de gezinnen.
In Laken bedraagt het percentage van de buitenlandse bevolking 25%. Tussen 1981 en 1991 nam de
Belgische bevolking met 12% af, terwijl de buitenlandse bevolking met 38% toenam. Die bevolking
die relatief jonger is dan de rest van de wijk is vooral geconcentreerd in het zuiden van Laken. De
spreiding per leeftijd lijkt op die van de Stad.
Neder-Over-Heembeek en Haren kenmerken zich door gezinnen van gemiddelde grootte en een
tamelijk laag percentage aan geïmmigreerde bevolking : respectievelijk 15 en 10%. Deze bevolking
mag zich verheugen in betrekkelijk hoge inkomsten.

3.4.

HUISVESTING

Aan de hand van verschillende indicatoren kan het werkelijke niveau geëvalueerd worden van het
woningpark van de Stad. De belangrijkste indicatoren die de verschillende wijken kenmerken staan
hieronder aangegeven.
De staat van de bouw en de kwaliteit van de woningen variëren aanzienlijk al naargelang de wijk. Het
is echter interessant bepaalde indicatoren op het niveau van de Stad en van het Gewest te kennen. De
Stad Brussel telt 65.713 woningen tegenover 454.708 in het Gewest. Bij die woningen kunnen er 19%
ééngezinswoningen geteld worden voor de Stad Brussel en 25% voor het Gewest.
23

Het aantal huurwoningen blijft hoog voor de Stad Brussel : 68% . Er moet echter op gewezen
worden dat het aantal eigenaars dat in hun eigen huis woont een duidelijk stijgende lijn vertoont –met
name in verschillende wijken waar dit tamelijk laag ligt – wat een nogal positief teken van
wederopleving is. Over de periode tussen de twee onderzochte volkstellingen (1981-1991) kwam die
stijging neer op 9% voor de Stad en 7% voor het Gewest. Tot slot maken de sociale woningen van de
Stad Brussel 8% uit van het woningen park. De Stad Brussel beschikt over 5 Immobiliënvereniging in
openbare dienst die erkend worden door de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij
(B.G.H.M.) : de c.v. ‘’Société Régionale du Logement pour le Grand Bruxelles (Gewestelijke
Huisvestingsmaatschappij voor Groot Brussel) ’’, de c.v. ‘’de Brusselse Haard’’, de c.v.
‘’Assainissement et amélioration du logement populaire (Sanering en verbetering van de
volkshuisvesting)’’ (ASSAM), de c.v. ‘’de Lakense Haard’’ en de c.v. van de ‘’Logement de
l’agglomération bruxelloise (Huisvesting in de Brusselse agglomeratie)’’ (SCLAB).

22
23

Respectievelijk 6/10 van de gezinnen en 5/10 voor de Stad en het Gewest.
Dat bedraagt 62% voor het Gewest.
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Tabel 3 : Comfortindex24 NIS van de woningen per gemeente, Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
1991 (in %)
Groot comfort
Anderlecht
Oudergem
St-Agatha-Berchem
Brussel
Etterbeek
Evere
Vorst
Ganshoren
Elsene
Jette
Koekelberg
Sint-Jans-Molenbeek
Sint-Gillis
St-Joost-Ten-Noode
Schaarbeek
Ukkel
Watermaal-Bosvoorde
St-Lamberts-Woluwe
St-Pieters-Woluwe
Brussels Hoofdstedelijk
Gewest

28
47
42
28
29
40
33
43
30
37
31
28
17
14
25
51
48
51
57
34

Gemiddeld
comfort

Klein comfort
27
31
30
33
33
33
27
38
33
34
31
28
24
32
25
29
28
35
29
30

22
11
16
18
18
16
19
11
16
16
19
21
26
27
24
11
13
7
7
17

Zonder klein
comfort
20
7
9
17
16
9
17
6
17
10
16
19
29
22
21
7
7
4
4
15

In vergelijking met het gewestelijk gemiddelde onderscheidt de Stad zich door een tamelijk veel hoger
percentage woningen zonder klein comfort (17% tegen 15% voor het Gewest) en een percentage
woningen met groot comfort dat relatief veel lager is (28% tegen 34% voor het Gewest). Haar situatie
sluit daarbij aan op die van andere gemeenten van de eerste kroon zoals Molenbeek, Etterbeek of
Anderlecht.
Ondanks het patrimoniaal potentieel, de tamelijke hoge financiële bereikbaarheid en de nabijheid tot
alle stadsactiviteiten blijven de wijken van de Stad Brussel waar de woningen in de moeilijkste
situatie verkeren en die het minst goed onderhouden zijn sommige delen van het westen van de
Vijfhoek, het zuiden van Laken (de wijken ten zuiden en ten noorden van de spoorlijn) en de
Noordwijk.
De Vijfhoek alleen al telt een park van 21.000 woningen. Er bestaan echter gevoelige verschillen
tussen de wijken. De oostelijke zone van de Vijfhoek is zo goed als onbewoond, doordat er een reëel
tekort aan woningen bestaat. Die werden afgebroken of verbouwd om zo plaats te maken voor
kantoren. De woningen liggen dus vooral geconcentreerd in het westen en het zuiden, vooral in de
Marollen. Ondanks de recente inspanningen ter zake25 blijft de algemene indruk bestaan van een oude
bouw en een laag comfortniveau26. De Vijfhoek telt minder dan 20% eengezinswoningen en heel
24

25
26

N.I.S. comfort-index : groot comfort= gemiddeld comfort +keuken +telefoon +auto ;
gemiddeld comfort= klein comfort + centrale verwarming ;
klein comfort= stromend water +WC met spoeling +badkamer of douche ;
zonder klein comfort= die alle elementen van het kleine comfort niet heeft.
Jammer genoeg zijn er nog geen precieze gegevens beschikbaar, maar het verschijnsel begint in sommige
wijken heel duidelijk waarneembaar te worden.
25% van de woningen beschikt niet over een badkamer.
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weinig eigenaars-bewoners. Nog een bijzonderheid van de Vijfhoek ligt in het feit dat de sociale
woningen er 15% van de woningen uitmaakten. Bovendien werd tussen 1975 en 1995 niet minder dan
85% van de woningen die in de Vijfhoek werden gebouwd door de openbare instanties gebouwd.
Sinds enkele jaren lijkt dit verschijnsel zich om te keren en is het duidelijk dat de belangstelling van
de privé investeerders voor het centrum opnieuw toeneemt.
De Noordwijk kan verdeeld worden in twee delen. De kant dichtbij de Vijfhoek bestaat uit
woontorens, sociale woningen en kantoren. Verder naar het noorden is er een oudere, minder dichte
bouw te vinden die in minder goede staat verkeert. De helft van de woningen in de Noordwijk zijn
gebouwen van 10 of meer woningen. Minder dan 25% van de privé woningen wordt bewoond door
hun eigenaar, maar men kan merken een algemene toename van toegang tot het eigendom. Het is van
belang te constateren dat de Noordwijk, met de nabijheid van de Vijfhoek, de aanwezigheid van het
kanaal, van het Noordstation en van de site van Thurn & Taxis, een wijk is met een groot potentieel
en die sinds 1992 het voorwerp uitmaakt van grote herinrichtings- en wederoplevingsprojecten.
In vergelijking met het noorden van Laken valt de zuidelijke zone op door het sterke verschil in
kwaliteit, zowel op het gebied van de huisvesting (slechte staat, onder meer door de ouderdom ervan)
als op dat van haar milieu. Een groot aantal eengezinswoningen werd opgedeeld in appartementen,
vaak op weinig geschikte wijze, en er heerst een – vaak problematisch – gemengd karakter van de
functies : er ligt een groot aantal werkplaatsen tussen de woningen. Bovendien staat een groot aantal
werkplaatsen en woningen leeg die verkrotten. Tot slot beschikt bijna 25% van de woningen niet over
het kleine comfort (tegen slechts 4% in de Mutsaard of in de noordwestelijke zone van Laken).
Het noordwesten van Laken onderscheidt zich door een groot aantal sociale woningen van het type
tuinstad (12% voor heel Laken) met onder meer de aanwezigheid van de Modelwijk en Verregat.
De rest van de Stad Brussel beschikt algemeen genomen over een recentere bouw of een die in betere
staat verkeert. In de Noord-Oostwijk valt echter een verzwakt woonklimaat te constateren, doordat zij
nog steeds onderhevig is aan een zekere speculatieve druk van de kantoren op de woonwijken.
Globaal genomen is de evolutie van het woonklimaat in de omgeving van de squares behoorlijk goed,
maar matig in de nabijheid van de Leuvensesteenweg en aan de rand van de kantoorwijken.
Haren en Neder-Over-Heembeek beschikken over een bouw in goede staat en van betrekkelijke
recente datum. Afgezien van de met het kanaal en de spoorlijn verbonden industriezones maken de
residentiële zones het hoofdbestanddeel van het landschap uit. Eengezinswoningen maken een derde
van de woningen uit in Neder-Over-Heembeek en drie kwart in Haren. Deze laatstgenoemde wijk
heeft een dorps bouwtype en ligt enigszins ingesloten en geografisch geïsoleerd van de rest van de
Stad.
Daartegenover is de staat van de bouw in de Zuidwijk bijzonder tevredenstellend. Het niveau van de
woningen en het comfort kunnen zelfs gekwalificeerd worden als tamelijk hoog. Er is slechts 10% aan
eengezinswoningen. De Louizawijk heeft echter minder kwaliteit dan de Roosevelt- en de
Groenejagerwijk. De bouwprofielen zijn er hoger en het percentage aan woningen zonder klein
comfort schommelt tussen 2,5 en 7,7% tegen 1,3 tot 3,6% in de Roosevelt- en de Groenejagerwijk.
Ook ligt het percentage eigenaars-bewoners er lichtjes lager, het schommelt namelijk tussen 23,4 en
52,4%. Tot slot dient er gewezen te worden op enkele krotten, in kleinen getale en geïsoleerd liggend,
die met name een gevolg zijn van speculatieve druk.
Bovenop de bestaande en bewoonde woningen beschikt de Stad Brussel nog over een potentieel aan
woningen. In termen van potentieel aan woningen moet hieronder verstaan worden alle private of
openbare bouwoperaties (onbebouwde gronden), omvormings- of renovatieoperaties (leegstaande
gebouwen), als gevolg waarvan op termijn nieuwe woningen op de markt gebracht kunnen worden.
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Gelet op het belang van wat er voor de Stad Brussel op het spel staat werd er een poging ondernomen
tot evaluatie van het woonpotentieel voor de in het kader van het basisdossier bestudeerde
verschillende zones, namelijk de Vijfhoek, de Noord-Oostwijk, Laken, de Zuidwijk en Brussel Noord.
De methodologie die gebruikt werd om dit woningpotentieel te bepalen staat in bijlage vermeld in
hoofdstuk 10.2. Ondanks deze gemeenschappelijke methodologie kwamen de schattingen van het
woningpotentieel tussen de verschillende zones ietwat onevenredig over : de evaluatie van het
woningpotentieel hangt immers sterk af van het karakter van iedere behandelde zone en van de
beschikbare informatie. Zo werd het woningpotentieel voor de Vijfhoek en voor de Zuidwijk bepaald
aan de hand van gegevens en concrete kennis van het terrein, terwijl dat van de andere drie zones
(Laken, Brussel Noord en Noord-Oostwijk) werd opgesteld via bestudering van het reglementaire luik
(GBP II, BBP, basisdossier van het GemOP,…).
Tabel 4 laat de voor de verschillende zones opgestelde evaluatie zien. Gelet op het ingewikkelde
karakter ervan en de hiervoor geformuleerde beperkingen is het raadzaam veeleer de grote trends eruit
te distilleren dan er precieze elementen per wijk uit te willen halen27.
Tabel 4 : overzicht van het potentieel aan woningen per zone

Potentieel (m²)
Potentieel
aan
wooneenheden
(100m²)
Bewonerspotentieel
(2,5 bew./100m²)
Termijn :
Korte
termijn
(<2005) S=
Middellange termijn
(<2010) S=
Operatoren :
Privé

Noordoost
71.416
714

Louiza
33.964
339

Brussel-Noord28
245.500
2455

Vijfhoek
354.500
3545

Laken29
20.500
205

Totaal
912.170
9.122

1.785

847

6.137

8.862

512

22.805

29.000

21.374

20.500

230.478

14.500

7.090

225.000

124.074

6.000

Openbaar

13.083 ?

110.450

11.720

252.342
+25.000 RAC30)
+19.735 (enkele
terreinen Stad)
77.210
-19.73531 (enkele
terreinen Stad)

Het potentieel aan woningen is bijzonder groot in de Vijfhoek en in Brussel-Noord.
In de Vijfhoek laat dit potentieel zich voornamelijk vertalen in het opnieuw in gebruik nemen van
volledig of gedeeltelijk leegstaande gebouwen en het opnieuw bebouwen op braakliggende gronden.

27

28

29
30
31

Er moet een specifieke studie terzake verricht kunnen worden, tenminste voor sommige probleemwijken of
voor de zones met een groot ontwikkelingspotentieel (in het licht van wat er door de AOV al voor de
Vijfhoek is gedaan)
Hierbij niet inbegrepen het optimale gebruik van GGB 4, Brussel-Opleiding en het Militaire Ziekenhuis.
Hier is onder Laken is slechts het potentieel aan woningen van het wijkcontract Maria-Christina opgenomen.
RAC= Rijksadministratief Centrum
Er zou door de privé sector geïnvesteerd kunnen worden in ongeveer 19.735 m² aan woningen in het kader
van een beleid van verkoop van haar door de Stad voorgestelde terreinen.
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Het merendeel van die woningen moet op korte termijn beschikbaar komen (tussen nu en 2005)32. De
privé operatoren zouden bij de bouw van deze woningen in de meerderheid zijn.
De capaciteit aan woningen is eveneens omvangrijk in de Noordwijk, in Neder-Over-Heembeek en in
Haren, maar de huidige milieu-omstandigheden in Haren zijn weinig geschikt (geluids- en visuele
overlast). De omschrijving vooraf van het inrichtingsplan, waarvan de verplichtingen soms nog niet
bekend zijn, leidt ertoe dat het potentieel wegens de te beogen termijnen pas op middellange of zelfs
lange termijn concreet ingevuld kan worden.

3.5.

CONCLUSIES

Meer nog dan enig andere gemeente in het Gewest onderscheidt de Stad Brussel zich ongetwijfeld
door haar diversiteit, zowel qua bevolkingsdynamiek als huisvestingsdynamiek. Een van de
hoofduitdagingen voor de Stad Brussel bestaat er dan ook in toe te zien op harmonieuze ontwikkeling
van dit gemengd karakter van bevolkingsgroepen en functies.
Enkele bemoedigende tekenen lijken te wijzen op de indamming van het ontvolkingsproces van het
Brusselse Gewest en nieuwe aantrekkingskracht voor de stad. Maar niets bevestigt dat het hier gaat
om een sterke trend en een trend van lange termijn. Huisvesting moet een prioriteit blijven voor de
Stad. Uit het analyseren van enkele indicatoren kwam naar voren dat sommige wijken zich in een
zorgelijke toestand bevinden of dat ze gevaarlijk in verval raken.
Algemeen genomen hebben de westelijke Vijfhoek, het zuiden van Laken en de Noordwijk nog steeds
een bevolking met een kwetsbaar sociaal-economisch profiel en ligt het niveau van de voorzieningen
en het comfort van de woningen er lager dan in de andere wijken van de Stad. Deze situatie is niet
nieuw en de Stad33 en andere openbare instanties34 hebben, vooral in de Vijfhoek, al heel wat
inspanningen geleverd. Bij deze inspanningen onderstrepen we de immobiliëninitiatieven en –
uitvoeringen, gerealiseerd in het kader van de wijkcontracten. Een kort overzicht van deze contracten
is in bijlage gevoegd en laat toe de omvang van deze uitvoeringen in te schatten.
De situatie in deze wijken mag echter de situatie in de rest van de Stad niet doen vergeten. De
Louizawijk en sommige randgebieden van de Noord-Oostwijk staan ook als verzwakt te boek en raken
op een meer sluipende manier in verval.
Bovendien blijft het potentieel aan nieuwe woningen hoofdzakelijk gekoppeld aan grootscheepse
operaties waarvoor plannings- en overlegwerk vereist is,… en dus heel veel tijd voordat er woningen
daadwerkelijk op de markt gebracht kunnen worden.

32
33
34

Veel operaties zijn lopende of in de project-fase, met name dankzij de door de Stad Brussel geïntroduceerde
dynamiek.
Door de AOV gevoerde acties (strijd tegen krotten, leegstaande gebouwen, beurs voor gezamenlijke aankoop,
maatregelen ter bescherming van het patrimonium,…).
Gewest (wijkcontract, initiatiefwijk ), GOMB, OCMW,…
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4. WERKGELEGENHEID, ECONOMISCHE ACTIVITEITEN
EN TOERISME
Het economische profiel van de Stad Brussel in vergelijking met dat van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest onderscheidt zich door een nog verder doorgedreven specialisatie in de tertiaire sectoren voor
"Krediet, verzekering, dienstverlening aan bedrijven en groepen » alsook voor « Andere
dienstverleningen »". Daar staat tegenover dat de vertegenwoordiging van de Stad Brussel in de
primaire, de secundaire en de zware tertiaire sector nog zwakker is dan die van het Gewest.

4.1.

ALGEMENE EVOLUTIE VAN DE WERKGELEGENHEID OP
GEMEENTELIJK EN GEWESTELIJK NIVEAU

De Stad Brussel beschikt over drie grote tewerkstellingspolen : het Noorden, de Vijfhoek en het
Noordoosten. In een eerste fase worden de indicatoren met betrekking tot de werkgelegenheid en de
economische activiteit op het niveau van de Stad en van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
geanalyseerd. Vervolgens worden de oriëntaties op het niveau van de verschillende wijken van de
Stad Brussel in detail uitgewerkt.

4.1.1.

WERK IN LOONDIENST EN ALS ZELFSTANDIGE

Sinds 1990 kende het werk in loondienst een negatieve evolutie met een dieptepunt in 1994, waarna
het zich ingrijpend herstelde. Deze negatieve evolutie is duidelijker zichtbaar voor de Stad Brussel
dan voor het Gewest. De daling van het werk in loondienst in het gewest heeft hoofdzakelijk
betrekking op de gemeenten met een industriële traditie en die in de eerste kroon liggen (met
uitzondering van Molenbeek en Anderlecht).
Het werk als zelfstandige volgt dezelfde algemene trend. Maar hoewel zelfstandig werk tussen 1990
en 1994 vooruitgang had geboekt, ging het sterk achteruit in de Stad Brussel tussen 1994 en 1996,
zonder dat de redenen hiervoor kunnen worden uitgelegd, terwijl het op gewestelijk niveau gelijk
bleef.
Tabel 1 : evolutie van het werk in loondienst op 30 juni.
Stad Brussel
Totaal BHG
Aandeel van de Stad
In de werkgelegenheid
in het Gewest

1980
256 898
103.34
584 758
100.35
44%

1990
248 603
100
582 729
100
42,66%

1992
237 162
95.40
571 130
98.01
41,52%

1993
237 812
95.66
567 772
97.43
41,88%

1994
227 777
91.62
555 549
95.34
41%

1995
233 038
93.74
560 247
96.14
41,59%

1996
231 761
93.23
557 028
95.59
41,6%

1997
235 855
94.87
562 917
96.60
41,89%

Tabel 2 : evolutie van het werk als zelfstandige op 30 juin.
Stad Brussel
Totaal BHG
Aandeel van de Stad
In de werkgelegenheid in het
Gewest.
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1990
12 129
100
65 132
100
18,6%

1991
12 627
104.11
64 687
99.30
19,5%

1993
14 952
123.27
67 070
102.98
22,29%

1994
15 698
129.43
67 104
103.03
23,4%

1996
7 321
60.36
64 165
98.52
11,4%
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Wat betreft de spreiding per sector van het werk in loondienst in het Brussels Gewest valt er een
aanzienlijke teruggang van de secundaire en primaire sector te constateren, terwijl de tertiaire sector
stijgt (zie Tabel 3). De tertiaire tewerkstellingspolen zijn echter niet statisch en er zijn enkele trends
waar te nemen dat die polen binnen het Gewest van plaats veranderen. De vestigingscriteria zijn
uiteenlopend en hangen onder meer samen met de aard van de activiteit, van de klant en van de
behoeften aan mobiliteit.
Zo ziet het ernaar uit dat het hoofdzakelijk (sport-, medische en recreatieve) voorzieningen en grote
zaken zijn die de neiging hebben te migreren naar de tweede kroon en naar de rand. De nieuwe
aantrekkelijke zones lijken te liggen op een O-NO georiënteerde as (gevormd door de gemeenten
Zaventem, Sint-Lambrechts-Woluwe, Etterbeek en Elsene), in de residentiële wijken van de 2e kroon
ten oosten van Brussel en in de satellietwijken in de rand. De sector van openbare en privé
beslissingsbevoegdheden daarentegen, die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een sterke stijging
meemaakt, zoekt nog vaak naar een ligging van prestige in het stadscentrum. Deze sector vertoont de
neiging zich te verspreiden over de residentiële wijken. Er begint echter een zekere mate van
concurrentie met de rand de kop op te steken, in het bijzonder voor de privé sector.
Tabel 3 : spreiding per sector van het werk in loondienst
1992
Stad Brussel
Primaire sector
Secundaire sector
Tertiaire sector
Algemeen totaal
Brussels
Hoofdstedelijk
Gewest
Primaire sector
Secundaire sector
Tertiaire sector
Algemeen totaal

4.1.2.

1996

1997

33
20 299
216 830
237 162

31
16 266
215 495
231 761

-

321
79 701
491 108
571 130

310
65 161
491 557
557 028

298
64 197
498 422
562 917

OPENBARE EN PRIVÉ SECTOR

Het merendeel van de banen in loondienst in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, namelijk ongeveer
60%, is afkomstig uit de privé sector (zie Tabel 4). Maar dit aandeel daalde met 4% tussen 1990 en
1996. Zo gingen er in de privé sector meer dan 42.000 banen verloren, terwijl er in de openbare sector
meer dan 16.600 nieuwe banen geregistreerd konden worden.
Tabel 4 : evolutie van het werk in loondienst in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest volgens openbaar of privé
statuut.

BHG

privé
378.774
65%

1990
openbaar
203.955
35%

totaal
582.729

Privé
334.216
60%

1996
openbaar
222.812
40%

totaal
557.028

Evolutie
privé
openbaar
-44.558
18.857
-11%
8%

Over de periode 1992-1997 bleef het totaal aantal banen in het Brusselse Gewest min of meer gelijk
(628 025 in 1997). Dit komt echter helemaal niet ten goede aan de inwoners, die bijna 7500 banen
verloren zien gaan (zie Tabel 5). Dit is vooral voelbaar in de secundaire sector, waar 60% van de
werkers in deze sector afkomstig zijn uit de andere gewesten. Ook daar waar de inwoners van het
Gewest in 1997 meer dan 46% van de banen in de tertiaire sector voor hun rekening namen, hebben ze
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niet geprofiteerd van de 16.500 nieuwe banen in deze sector, waarvan er meer dan 15.000 worden
ingevuld door inwoners van Vlaanderen.
Tabel 5 : In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werkzame werkers al naargelang hun woonplaats.

Domicilie
BHG

secundair
47.504
41,2%
43.886
38,06%
23.907
20,74%
115.297

Vlaanderen

Wallonië
Totaal

4.1.3.

1992
tertiair
244.167
47,46%
173.365
33,7%
96.947
18,84%
514.479

totaal
291.671
46,31%
217.251
34,5%
120.854
19,19%
629.776

Secundair
39.134
40,39%
35.451
36,59%
22.295
23,01%
96.880

1997
tertiair
245.050
46,14%
18.858
35,5%
97.537
18,36%
531.145

totaal
284.184
45,25%
224.009
35,67%
119.832
19,08%
628.025

evolutie 92-97
secundair
tertiair
-8.370
883
45,45%
5,30%
-8.435
15.193
45,8%
91,16%
-1.612
590
8,75%
3,54%
-18.417
16.666

WERKLOOSHEID

Voor de Stad Brussel blijft het aantal werklozen sinds 1995 min of meer stabiel op bijna 10.000
personen, maar ligt het wel meer dan 40% hoger ten opzichte van 1990. Ook op gewestelijk niveau
blijft het aantal werklozen tussen 1994 en 1997 min of meer gelijk.
Tabel 6 : evolutie van het aantal werklozen tussen 1990 en 1997 voor de Stad Brussel en het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest.
Stad Brussel
Totaal Brussels
Hoofdstedelijk Gewest
Aandeel van de Stad
In het BHG

4.1.4.

1990
6 833
100
40 864

1993
9 012
131.89
54 877

1994
9 134
133.67
59 514

1995
9 776
143.07
60 595

1996
9 878
144.56
60 101

1997
9 690
141.81
59 328

100
16,72%

134.29
16,42%

145.64
15,34%

148.28
16,13%

147.08
16,43%

145.18
16,33%

EVOLUTIE PER WIJK

De laatste gegevens in verband met de ruimtelijke analyse (per statistische sector) van de
werkloosheid en de werkgelegenheid voor de Stad Brussel dateren van de laatste volkstelling uit 1991
en hebben slechts een relatief belang. In hoofdstuk 9.3 staan in bijlage echter verschillende gegevens
vermeld die afkomstig zijn van deze volkstelling. Hieronder staan enkele elementen vermeld die
typerend zijn voor de verschillende wijken.
De Vijfhoek verschafte in 1991, 103.435 banen, waarvan 70% kantoorbanen. De ruimtelijke
spreiding van de tewerkstelling binnen de Vijfhoek is bijzonder heterogeen : de arbeidsdichtheid per
hectare schommelt van 16 tot 1.376 banen/ ha al naargelang de statistische sector. Tussen 1977 en
1991 onderging het aantal in de Vijfhoek voorhanden zijnde banen een ingrijpende, algemeen
voorkomende daling (-24%). De Marollen en de sectoren Beurs en Grote Markt werden het zwaarst
getroffen met respectievelijk –39 en –30%. Deze daling in de werkgelegenheid valt gedeeltelijk te
verklaren door de teruggang van de ambachtelijke en industriële activiteit, door de stijging van de
gemiddelde kantooroppervlakte per baan en door de leegstaande gebouwen, waarvan de oppervlakken

AGORA - STAD BRUSSEL

APRIL 2004 – pagina 30/119

GEMEENTELIJK ONTWIKKELINGSPLAN
DOCUMENT 3: DIAGNOSE

niet meer kunnen gebruikt worden voor de uitoefening van nieuwe activiteiten. Wat betreft de
werkloosheid is er slechts informatie met betrekking tot de Vijfhoek beschikbaar in combinatie met
die voor de Zuidwijk. Voor deze twee wijken liep het werkloosheidspercentage op van 24% (ongeveer
3000 personen) in 1991 naar 40% (ongeveer 5000 personen) in 1998.
Voor de Zuidwijk wordt het aantal banen met betrekking tot de administratieve functie geschat op
22.000 eenheden. Ook de commerciële activiteit is er tamelijk intens. Binnen het onderwijsnetwerk
valt de Université Libre de Bruxelles waar te nemen, die op haar eentje goed is voor 2.208 banen.
Laken mag zich verheugen in een omvangrijke actieve bevolking en de aanwezigheid van grote
tewerkstellingspolen (haven, Heizel, winkels, etc…..). Toch heeft Laken te maken met een sterke
stijging van het aantal werklozen (3400 in 1996 tegen ongeveer 1000 in 1991). Bovendien is er in
Laken een sterke polarisatie tussen noord en zuid ontstaan : de helft van de Lakense werklozen woont
in de zone ten zuiden van de spoorlijn en in Oud Laken.
Het overgrote deel van de banen in de Noord-Oostwijk is van administratieve aard en hangt samen
met de aanwezigheid van een belangrijk groot aantal kantoren. Uitgaande van 25m2 per baan kan het
aantal in de wijk uitgeoefende administratieve banen geschat worden op 76.000. De
onderwijsinstellingen en de musea van het Jubelpark en van het KBIN vormen tamelijk grote bronnen
van werkgelegenheid.
Brussel-Noord levert het leeuwendeel van de niet-tertiaire activiteiten en/of van het zware tertiaire
type van de Stad. Ook beschikt Brussel-Noord globaal genomen over aanzienlijke economische
mogelijkheden in het kader van het onthaal van zowel de openbare en privé tertiaire functie
(Noordstation) en van industriële (Haren), haven- en vervoersactiviteiten (kanaalzone). Bovendien
zou de herbestemming van de site van "Thurn & Taxis" kunnen zorgen voor een gemengd karakter
van de functies in de wijk. Verder vormt de toekomst van het Militaire Hospitaal een belangrijke inzet
voor de vitaliteit van Neder-Over-Heembeek. Tot slot zou de NATO, gelegen langsheen de
autosnelweg Brussel-Zaventem, voordeel kunnen halen uit de werkgelegenheid, als gevolg van de
uitbreiding van de internationale rol van Brussel. Dit geldt ook voor Eurocontrol, waarvan de
activiteiten ononderbroken toenemen.
Tabel 7 : Actieve bevolking per werkomgeving in 1991.
Zone
Vijfhoek
Noord-Oostwijk
Laken
Zuidwijk
Noordwijk
Neder-Over-Heembeek
Haren
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103.435
47.474
10.283
19.397
13.168
5.151
6.889
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4.2.

DE VERSCHILLENDE ACTIVITEITENSECTOREN

De analyse gaat uit van de vier grote activiteitensectoren die vertegenwoordigd zijn in de Stad
Brussel : administratieve sector (kantoren), handel, industrie en toerisme. De sectoren onderwijs,
gezondheidszorg en cultuur worden elders besproken (zie hoofdstuk "Voorzieningen en diensten van
openbaar nut").

4.2.1.

KANTOREN

De openbare administraties en de centrale zetels van privé bedrijven zijn zeer goed vertegenwoordigd
op het grondgebied van de Stad Brussel. Dit valt gemakkelijk te verklaren door de internationale – en
"centraliteits-"rol die Brussel vervult. Deze administratieve – en kantoorpolen spelen een belangrijke
rol voor de economie van het Gewest, met name in termen van werkgelegenheid. Er worden vier grote
kantoorpolen geteld op het grondgebied van de Stad Brussel :
-

Het oosten van de Vijfhoek : 2.310.000 m2 vloeroppervlakte ;
de Noord-Oostwijk met inbegrepen de Leopoldwijk (1.544.000m2) en de wijk SchumanKortenberg (668.600m2) ;
de zuidelijke zone (hoofdzakelijk tegenover de Louizalaan) : 550.000m2 ;
de Noordwijk die zich uitstrekt tot voorbij de Vijfhoek alsook tot in de gemeenten Sint-Joost en
Schaarbeek (+/-800.000 m2).

We kunnen verschillende kantoorvormen onderscheiden. Ten eerste de klassieke kantoorgebouwen,
vervolgens de kleine kantoren die midden in het woningpark liggen of in oude industriegebouwen en
tot slot de kantooreenheden als bijgebouwen voor industriebedrijven, opslagruimten of voorzieningen.
De klassieke kantoorgebouwen in de Vijfhoek vertegenwoordigen ongeveer 2,31 miljoen m² (hetzij
een kwart van het park van het Gewest). Van 1985-1996 namen de kantoren er een hoge vlucht :
+600.000m², hetzij een toename van +35%. Deze gebouwen zijn te vaak geconcentreerd in de vorm
van grote blokken met een extreem hoge bouwhoogte, die slecht zijn aangepast aan een historisch
centrum, in wijken die steeds meer monofunctioneel worden en waar huisvesting en bevolking niet
meer op hun plaats zijn. Veel ervan dateren uit de jaren 60 en beantwoorden vaak niet meer aan de
technische normen en aan de moderne arbeidsvormgeving. Voor deze gebouwen is er ingrijpend
renovatiewerk vereist, vooral als de structuur ervan asbest bevat. Het huidige geval van het zo goed
als leeg staande Rijksadministratief Centrum vormt een perfecte illustratie van dit verschijnsel. Het is
een van de voornaamste streefdoelen voor de herontwikkeling van de Vijfhoek voor de komende
jaren.
De administratieve ontwikkeling van de Noord-Oostwijk is zeer groot. Hier liggen 41% van de
klassieke kantooroppervlakken die op het grondgebied van de Stad te vinden zijn en ook de meeste
gebouwen van de Europese instellingen zijn hier te vinden (Parlement, Commissie,..). Er worden
ongeveer 76.000 administratieve banen geteld. In het begin waren er in deze kantoorpool
voornamelijk Belgische vestigingen waar te nemen (ministeries en privé bedrijven). In het
basisdossier van de Noordoostwijk werd vermeld dat er een risico bestond van een zeker tempoverlies
voor deze kantoorpool : het gedrag van de markt was tamelijk somber, de Belgische openbare functie
liep er achteruit wegens overplaatsing naar de Noordwijk en het Waalse Gewest en ook de
aanwezigheid van (Belgische of internationale) privé-ondernemingen liep ook steeds meer terug.
Vanaf het einde van de jaren '
90 valt er bij de investeerders weer groeiende belangstelling voor deze
wijk te constateren en een opleving in het renovatieproces. Alleen het probleem in verband met
leegstaande kleine gebouwen (minder dan 5000m²) blijft verontrustend.
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De kantoren in de zuidelijke zone liggen niet echt geconcentreerd op een plaats, maar ze liggen
verspreid en vermengd met de andere functies (handel en huisvesting). Dit laat zich met name
verklaren door het feit dat er vóór het gewestplan van 1976 geen beperking bestond die op de
kantoorfunctie kon worden toegepast. In de drie torengebouwen van de Louizalaan zijn ongeveer
100.000 m2 kantoren ondergebracht. De meeste van die kantoren werden tussen 1965 en 1975
gebouwd en zijn thans aan vernieuwing toe. Ook is er een groot aantal kantoren te vinden in privé
woningen. De sector van de Franklin Rooseveltlaan lijdt, naast de aanwezigheid van een groot aantal
ambassades, vooral onder de vestiging van een groot aantal kleine bedrijven in de appartementen en
de herenhuizen. Dit heeft meerdere gevolgen voor het woonklimaat en de huisvesting : vertrek van de
bewoners, stijgende huurprijzen, bezetting van de binnenhuizenblokken door parkeerplaatsen,
verkeersproblemen,…
De Noordwijk, die ook een deel van Schaarbeek en van Sint-Joost bedekt, telt ongeveer 800.000 m²
aan kantoren. Deze wijk is de vrucht van het « Manhattan »-project uit de jaren 1960, waarvan het
WTC-project het symbool was. Ook al haalde het aanvankelijke project niet de destijds verwachte
omvang35, het werd grondig omgewerkt om later onder de naam "Noordruimte" een van de meest
prestgieuze administratieve assen van de Hoofdstad te worden. Deze wijk vertoont een sterke
vertegenwoordiging van bedrijven die zowel betrekking hebben op de internationale functie als op
openbare dienstverlening en dienstverlening aan bedrijven. Een overleg en acties, ondernomen op
basis van het richtschema en binnen het kader van het wijkcontract voor de "Harmoniewijk" moeten
worden verdergezet, met als doel de aanleg van het gedeelte van het grondgebied het grondgebied van
de Stad gelegen tussen de Willebroekkaai en de Antwerpsesteenweg, zodat er wordt gezorgd voor een
aanzienlijke aanwezigheid van de huisvesting in deze vernieuwde wijken en de beste integratie ervan
in de stadsstructuur.
Tot slot moet er gewezen worden op de bijkantoren van de industriële activiteiten. Hiermee moet in
de hele zone van het kanaal rekening gehouden worden, zowel aan de kant van NOH als aan die van
Haren. Dit verschijnsel is echter nog omvangrijker in de volledige ruimte die ligt tussen Evere en de
luchthaven ; en dus in Haren, waar het onderscheid tussen de industriële ontwikkeling van de high
technology en de bijbehorende kantoren steeds moeilijker wordt, doordat de ermee samengaande
immobiliënproducten nagenoeg gelijk zijn.

4.2.2.

HANDEL

De handel vertegenwoordigt een aanzienlijke en belangrijke kracht voor de Brusselse economie : hij
zorgt voor de bevoorrading van de verbruikers met min of meer duurzame goederen (comfort-index)
en neemt ongeveer 93.000 banen voor zijn rekening. Bovendien kenmerkt deze sector zich door het
(geraamde) hoge percentage aan in het Gewest woonachtige werkers : 67% voor de groothandel en
62% voor de kleinhandel (in vergelijking met 41% voor de industrie of 43% voor de banken).
De ligging van de handelszaken is het gevolg van een historische erfenis en van de nabijheid van
belangrijke voorzieningen. Ook liggen ze langs sommige voetgangerstrajecten. Deze hebben eveneens
een sterke band met de in hun omgeving geïnstalleerde activiteiten. Wijziging van die omgeving kan
ingrijpende gevolgen hebben voor de handel.
De Vijfhoek is dicht voorzien van winkelkernen van verschillend type, omvang en aantrekkelijkheid.
Aan de situatie van de winkels in het centrum moet echter bijzondere aandacht besteed worden.
35

De aanvankelijk bedoeling was daar de toekomstige behoeften aan kantoorruimte van de binnenstad onder te
brengen, hetzij een miljoen m². Maar nog afgezien van het feit dat de voorgestelde immobiliënproducten niet
strookten met de vraag van dat moment, gaven de openbare instanties tegelijkertijd toestemming voor het
vestigen van die nieuwe kantoren in de Leopoldwijk.
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Volgens een in 1993 verrichte studie naar de vitaliteit van de handel36 vertoont geen enkel
winkelcentrum een hoge vitaliteitsindex. Het merendeel ervan krijgt de kwalificatie « middelmatige
vitaliteit » mee (Dansaertstraat, Nieuwstraat en de centrumlanen, Onze-Lieve-Vrouw-ter-Sneeuw,
Waterloolaan, Gulden Vlieslaan,…) maar sommige halen niet meer dan een zwakke vitaliteitsindex
(Van Artevelde, Vismarkt, een deel van de Beschermde Buurt,…). Er zijn tal van redenen voor deze
vaststelling : afgezien van de concurrentie van de winkelcentra van de tweede kroon en de rand is er
in het centrum sprake van problemen37 in verband met bereikbaarheid, parkeren, veiligheid, verval
van de openbare ruimte en verpaupering van de bevolking. Er werden door de Stad, het Gewest en de
Handelsgroep van het Centrum van Brussel allerlei initiatieven opgezet om aan deze situatie te
38
verhelpen . Ook de HORECA-sector is een economische activiteit met een grote bezetting in de
Vijfhoek. Deze belangrijke troef brengt echter helaas bepaalde vormen van overlast met zich mee
(lawaai, stank,…). In het westelijk deel van de Vijfhoek is ook een concentratie van groothandels- of
import-exportbedrijven te vinden. Tot slot telt de Vijfhoek ook 10 markten die nog zorgen voor extra
commercieel leven.
De Louizawijk kent ook een tamelijk intensieve commerciële activiteit39. De best vertegenwoordigde
sectoren hier zijn die van de confectie en de betere confectiekleding, de restaurants, snacks, cafés,
meubilair en bank- en reisagentschappen. Buurtwinkels zijn daarentegen zo goed als onbestaand en
voedingssupermarkten blinken helemaal uit door afwezigheid. Aan die behoeften wordt voldaan in de
aangrenzende wijken die liggen op het grondgebied van de buurgemeenten. Er kunnen in de wijk twee
handelspolen onderscheiden worden : de as Louiza en de Baljuwstraat met respectievelijk een
gemiddelde en een sterke vitaliteitsindex. Het aantal leegstaande oppervlakken ligt echter tamelijk
hoog : ongeveer 15%. De winkels in de Louizawijk lijden ook, maar in mindere mate, onder de
problemen in verband met bereikbaarheid en parkeren40, alsook onder een gebrek aan kwaliteit van de
openbare ruimten en aan comfort bij sommige voetpaden.
In het verleden beschikte Laken over een omvangrijk netwerk van commerciële aders. Die hebben
vandaag de dag echt te lijden onder een dalende tendens. Behalve in de De Wandstraat en omgeving is
de achteruitgang heel duidelijk in het netwerk van de straten rondom het Bockstaelplein (Fransman-,
Maria-Christina- en Leopold I-straat). Deze evolutie is het gevolg van de grote structurele wijzigingen
die plaats vonden op het gebied van de distributie, maar ook van meer specifieke factoren. Het
groeiend aantal winkels voor voeding, grondstoffen en afgeprijsde goederen heeft geen gunstig effect
op de winkelpromenade41. Het grote aantal leegstaande winkels heeft tot gevolg dat er onderbrekingen
ontstaan in de handelsanimatie. Het commerciële karakter verdwijnt dus onherroepelijk. Bovendien
bestaat er zo geen winkelcircuit meer, of contacten tussen de verschillende straten. De wekelijkse
markt zorgt voor een positief effect op de winkels in de omgeving.
De Heizel vertegenwoordigt een belangrijke handelsfunctie, waarvan de uitstraling niet slechts
gewestelijk en nationaal is, maar zelfs internationaal. Deze commerciële functie wordt verzorgd door
36
37
38

39
40
41

THE PERFORMERS GROUP (1993) ; De winkelcentra in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.- Er zou een
bijgewerkte studie opgestart moeten worden.
Werkelijk of subjectief
De winkelpool in de Nieuwstraat is volop in een vernieuwingsfase van zijn imago : de openbare ruimte is
kwalitatief heringericht en City 2 wordt gerenoveerd.
Nog een ander initiatief is dat van de Town Center Managers (TCM) waarvan het doel is het imago te
verbeteren en het stadscentrum nieuw leven in te blazen.
Er valt te noteren dat het winkelcentrum van de Louiza-flessenhals niet op het grondgebied van de Stad
Brussel ligt, wat in het kader van deze studie zou kunnen overkomen als een aberratie.
Voor dit laatste aspect gaat het eigenlijk meer over een gevoel van een tekort aan parkeermogelijkheden op
de openbare weg ten opzichte van de mogelijkheden van ondergrondse parkeerplaatsen .
De steeds opvallender aanwezigheid van dit soort winkels hangt onder meer samen met de verandering van
bevolking die er in deze wijk plaats vond.
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de Trade Mart en de in de paleizen van de Heizel gehouden tentoonstellingen en congressen. Binnen
de Brussels International Trade Mart zijn ongeveer 1400 exposanten samengebracht. Het
economische en commerciële belang van de Heizel is dus aanzienlijk.
De andere wijken van de Stad Brussel beschikken niet over een sterk ontwikkelde handelsactiviteit.
De Noordwijk en Haren hebben geen handelskernen, behalve plaatselijk rondom de
Antwerpsesteenweg. Neder-Over-Heembeek heeft een winkelcentrum aan de Vekemansstraat met een
gemiddelde vitaliteitsindex.
Ook in de Noord-Oostwijk, waar er geen enkel groot of middelgroot warenhuis kan worden
opgetekend, is de handel zeer zwak. Ook is de wijk er slecht aan toe op het gebied van detailhandels.
Alleen winkels met betrekking op de aanwezigheid van de administratieve sector zijn in tamelijk
groten getale te vinden. Het gaat hierbij hoofdzakelijk om HORECA-activiteiten of winkels die zo
goed als uitsluitend drijven op een administratief clienteel (bankagentschappen, infopunten,…). Er
worden echter enkele warenhuizen of actieve kleine winkelkernen geteld in de nabijheid van de
Noord-Oostwijk in de naburige gemeenten.

4.2.3.

INDUSTRIE EN HANDWERKSNIJVERHEID

Brussel en meer in het bijzonder haar centrum kregen een duidelijk een stempel opgedrukt door een
bijzonder diepgaande economische verandering, die gekenmerkt werd door het vertrek van een groot
aantal bedrijven uit de secundaire sector en de komst van tal van administraties. Deze afname van het
aantal industrieën blijft al verschillende decennia lang constant (sinds ongeveer 1960) en zet zich in
sommige wijken voort. Het vertrek van de bedrijven valt te verklaren om verschillende redenen :
problemen in verband met bereikbaarheid, verhuizing naar minder dure of grotere terreinen of
gebouwen, technologische evoluties, faillissementen, herstructureringen, etc….
Zoals eerder al aangehaald is in Brussel Noord het leeuwendeel van de niet-tertiaire activiteiten en/of
die van het zware tertiaire type van de Stad Brussel geconcentreerd. De industriezones liggen
hoofdzakelijk in Haren en Neder-Over-Heembeek en zijn nog steeds min of meer sterk gekoppeld aan
de aanwezigheid van het Kanaal en de spoorweg. Brussel Noord ontwikkelt dus belangrijke
economische mogelijkheden. In termen van verbinding zijn het Kanaal, het Noordstation en de
nabijheid van de ring belangrijke troeven. In Neder-Over-Heembeek en Haren zijn haven- en
vervoersactiviteiten alsook industriebedrijven gegroepeerd.
Er bevindt zich ook een sterke industriële activiteit in het zuiden van Laken, rondom het Kanaal en de
site van Thurn & Taxis. Naast enkele grote industriecomplexen (Ziegler, Storck, Fourcroy,…) blijven
er heel wat kleine werkplaatsen bestaan (garages, meubels, import-export,..), die zich diep genesteld
hebben in de residentiële structuur. Deze industriële activiteiten vertonen de neiging terug te lopen als
gevolg van de structurele veranderingen die er in dit gebied plaats vonden (delocalisatie,
schaalverandering, behoeften op het gebied van bereikbaarheid,…). Verschillende tamelijk grote
industrieterreinen zijn tijdelijk buiten gebruik gesteld. Ook vervoersbedrijven zijn bijzonder goed
vertegenwoordigd.
In de Vijfhoek zijn de productie-activiteiten beter vertegenwoordigd in het westen, ook al zijn ze in
alle wijken te vinden. De hoofdactiviteiten hier blijven de uitgavensector, confectie, metaal- en
mechanische fabricatie. Sinds talrijke jaren zijn deze activiteiten er steeds verder op achteruit gegaan.
De industrie en de ambachtsnijverheid zijn zo goed als niet vertegenwoordigd in de Zuid- en de
Noord-Oostwijk. Er zijn enkele drukkerijen te vinden, waaronder die van NGI en andere gekoppeld
aan de Europese Unie. Afgezien daarvan kunnen er alleen enkele kleine werkplaatsen opgetekend
worden aan de kant van de Leuvensesteenweg en enkele KMO’s in de confectiesector in de Zuidwijk.
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4.2.4.

TOERISME

De rol die de Stad Brussel speelt op het gebied van toerisme is dominerend in het Gewest. Ze kan
bogen op druk bezochte toeristische locaties en exploiteert bijna 90% van het op het volledige
grondgebied van het Brussels Gewest aanwezige hotelaanbod.
De organisatie van het onthaal van de toeristen en van de toeristische promotie ressorteert onder twee
instanties met verschillende benaming, die door de drie gewesten gesubsidieerd worden : l’Office de
promotion du Tourisme Wallonie-Bruxelles (OPT) en Brussels Internationaal – Toerisme & Congres
(BITC). Het toerisme in Brussel is meestal zakentoerisme van korte duur42. Het hangt samen met de
functie van Europese hoofdstad en congresstad van Brussel. Er moet een poging worden ondernomen
om stadstoerisme aan te trekken. Er werden al verschillende initiatieven opgezet zoals de
verwezenlijking van het concept « Brussel, mijn ontdekking », het opzetten van het Observatorium
voor het toerisme en een toeristische bewegwijzering naar en in de omgeving van de opmerkelijke
toeristische locaties.
De ligging van de hotels op het gewestelijk grondgebied is geconcentreerd rond twee punten:
"de as van het centrum" die binnen de Vijfhoek een Noord-Zuid-as vormt. Dit is « de
ruggegraat » van de Brusselse hotelfunctie. Hij strekt zich uit van de omgeving van de Grote
Markt tot aan het Rogierplein.
het Stefaniaplein en omgeving : de Louizalaan, de Charleroisesteenweg, de Waterloolaan en de
Gulden Vlieslaan.
De andere locaties, zoals de Koningsstraat en het Schumanplein zijn van geringere omvang. In
verschillende wijken worden er ook para-hoteletablissementen geëxploiteerd. Gelet op het belang van
het zakentoerisme biedt Brussel maar weinig goedkope overnachtingsmogelijkheden.
Het toerisme vormt een belangrijke troef voor de Vijfhoek, waar een groot aantal toeristische locaties
en overnachtingsplaatsen geconcentreerd zijn. Het grote aantal musea en de grote tijdelijke
tentoonstellingen krijgen ook zeer veel waardering. Brussel, en dan vooral het historische hart, mag
zich verheugen in een uitzonderlijk en origineel architecturaal patrimonium. Het zwakke punt ligt
misschien in de manier waarop deze voorzieningen beheerd worden (met name in termen van
bereikbaarheid, bezoekuren, mediatisering). Ook worden sommige wijken vergeten en de
voetgangerstrajecten zijn niet altijd ideaal.
Laken, met onder meer de site van de Heizel, heeft een aanzienlijk toeristisch potentieel. De attracties
en de recreatieve ruimten zijn er zeer afwisselend (Atomium, Chinees Paviljoen, Japanse Toren,
Koninklijk Paleis, Koninklijke Serres, Brupark, Kinepolis, Mini-Europa, Oceade,…) en zijn goed
bereikbaar. Het gaat hier echter jammer genoeg slechts om toerisme van korte duur, dat meestal
beperkt blijft tot een paar uren of hoogstens een hele dag. Er zou een inspanning geleverd kunnen
worden om dit patrimonium meer op de voorgrond te plaatsen en een coherent globaal toeristisch
netwerk op te zetten. Er liggen in Laken maar heel weinig grote hotels.

42

Zakentoerisme vertegenwoordigt ongeveer 80% van de overnachtingen en de gemiddelde verblijfsduur is kort
( ongeveer 2 dagen).
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4.2.5.

DE STAD ALS ECONOMISCHE PARTNER

De actieruimte van de Stad Brussel in het economische leven is tamelijk beperkt. Haar fundamentele
rol is het opzetten van het juridische en administratieve kader evenals de voorzieningen die vereist
zijn voor de economische ontwikkeling.
De Stad Brussel is echter in verschillende omvangrijke economische activiteiten binnen het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest rechtstreeks de geïnteresseerde partij. Daarvan zijn vermeldenswaard de
‘’Gewestelijke Vennootschap van de Haven van Brussel ’’, ‘’het Tentoonstellingspark’’ "de
Vroegmarkt" en het ‘’Europees Centrum voor Fruit en Groenten’’.
De ‘’Gewestelijke Vennootschap van de haven van Brussel ’’ zag het licht in 1993 na het bij het
Gewest onderbrengen van de havens en de bevaarbare wegen en volgt aldus de ‘’Maatschappij van
het kanaal en de maritieme Installaties van Brussel’’ op. De Haven van Brussel is belast met het
beheer, de exploitatie en de ontwikkeling van de haven en de haveninstallaties in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest.
De ‘’Gewestelijke Vennootschap van de Haven van Brussel’’ omvat verschillende groepen
aandeelhouders : het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Stad Brussel, de 8 Brusselse gemeenten die
aandeelhouder waren van de vroegere Maatschappij van het Kanaal43 en de n.v. BrusselInfrastructuren-Financiën. Ook dient erop gewezen te worden dat er een samenwerkingsovereenkomst
werd gesloten met het Vlaamse Gewest om zo alle kwesties met betrekking tot het kanaal van
Willebroek doeltreffend te regelen.
Vandaag de dag worden de industriële bestemming en de rol van de Haven van Brussel niet meer in
vraag gesteld. Naast de economische44 en de sociale45 gevolgen ervan profiteert hij van een
uitzonderlijke geografische ligging. Gesteund op zijn multimodaal platform en zijn opslagcentrum
TIR (Internationaal Wegvervoer), vormt de Haven van Brussel een zone van waaruit de goederen naar
alle kanten vervoerd kunnen worden, waarbij het vrachtwagenverkeer buiten de stad omgelegd wordt,
hetgeen bijdraagt tot de verbetering van de kwaliteit van het leefmilieu.
Verschillende projecten zullen van invloed zijn op de volgende ontwikkeling van de Haven van
Brussel : de verwezenlijking van een container-terminal, de uitbreiding en modernisatie van de
bewegwijzering van het TIR-station, de toekomst van de Carkoke-site of het uitbaggeren van het
kanaal naar het zuiden van het land.
Het plateau van de Heizel is nagenoeg volledig eigendom van de Stad Brussel. Zij heeft haar terreinen
van de locatie van het Tentoonstellingspark overgedragen aan de vzw ‘’Tentoonstellingspark’’,
waarvan de voorzitter de Burgemeester van de Stad Brussel is. Deze vzw is belast met het beheer van
de locatie van het Tentoonstellingspark, maar ook van een groot deel van de
ontspanningsinfrastructuren van het Heizelplateau (Bruparck, enz.).
De vzw ‘’Tentoonstellingspark’’ speelt zo een strategische economische rol op het vlak van het
Plateau van de Heizel en heeft tot doel met alle middelen de drijvende kracht te zijn achter dit gebied,
het te ontwikkelen en te valoriseren.

43

Molenbeek, Schaarbeek, Elsene, Koekelberg, Sint-Gillis, Anderlecht, Sint-Joost en Etterbeek.
Er liggen 300 bedrijven in de Haven van Brussel. Het rivier- en maritiemtransport in 1999 bedraagt
5.436.000 T goederen.
45
De Haven van Brussel trekt ongeveer 12.000 banen aan, waarvan 8.000 directe banen.
44
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Deze valorisatie geschiedt zowel op economisch vlak via de tentoonstellingshallen met de
professionele en culturele salons en evenementen, als op sociaal vlak via Bruparck en het attractiepark
van het Atomium.
Behalve de financiële gevolgen en deze op het gebied van de werkgelegenheid moet er gewezen
worden op het bestaan van andere positieve aspecten voor de Stad Brussel : aan de ene kant het effect
van verrijking voor haar patrimonium door het onderhoud, de modernisering en de ononderbroken
uitbreidingen van de gebouwen en de voorzieningen aan de Heizel en aan de andere kant de bijdrage
tot de faam van de Stad in het buitenland als internationale stad en congresstad.
Het ‘’Europees Centrum voor Fruit en Groenten” is een gemengde coöperatieve vennootschap. De
vennoten bestaan voor de helft uit de openbare instanties, de Stad Brussel en de Gewestelijke
Ontwikkelingsmaatschappij voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, en voor de andere helft uit de
concessiehouders van de opslagruimten.Het ‘’Europees Centrum voor Fruit en Groenten’’ is in 1977
op initiatief van de GOMB en van de Stad Brussel (eigenares van de grond) opgericht en is
operationeel sinds januari 1981.De hoofdactiviteit van het centrum is de import en export van fruit en
groenten. In 1995 bestond het uit 66 ondernemingen, die ongeveer 700 personen in dienst hadden. De
administratie van douane en accijnzen, alsook het Nationaal bureau voor afzet van land- en
tuinbouwproducten zijn er gevestigd ; ze verzorgen de dedouanering en de fytosanitaire controle van
de al of niet ingevoerde producten.
Het « Europees Centrum voor Fruit en Groenten » verhandelt thans per jaar bijna 950.000 ton
groenten en fruit die afkomstig zijn uit alle hoeken van de wereld.
De eveneens te Laken gelegen "Vroegmarkt" wordt ook beheerd door de vzw MABRU. Deze vzw
werd in 1973 opgericht door de Stad Brussel en de GROMAGRO, de vereniging van gebruikers van
de Vroegmarkt.
De 40.000 m² verkoopsoppervlakte en 1.600 parkeerplaatsen bieden onderdak aan de groentekwekers
en de producenten die hun eigen fruit, bloemen en groenten aanbieden, aan de groothandelaars in
ingevoerde producten en aan de gespecialiseerde ondernemingen voor wild, gevogelte, vis of
melkproducten.
De professionelen komen er zich met kleine of grote hoeveelheden bevoorraden voor de kleinhandel.
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5. HET STADSLANDSCHAP EN HET LEEFKLIMAAT
5.1.
5.1.1.

DE OPBOUW VAN DE STAD
TOPOGRAFIE EN HYDROGRAFIE

Het reliëf van het grondgebied van de Stad Brussel varieert een kleine honderd meter van de laagste
hellingen in de Zennevallei tot de toppen in het Ter Kamerenbos en het Zoniënwoud.
Op de schaal van de Stad blijven er verschillende kenmerken bestaan ondanks de verstedelijking van
het hele grondgebied.
De Vijfhoek is duidelijk in tweeën gedeeld, namelijk een zone van een laagvlakte in het westen en een
zone van een hoogvlakte in het oosten46, waar verschillende evenwijdig aan de Zenne lopende en door
de zijriviertjes zoals de Ruysbroek of de Rollebeek doorsneden "terrassen" elkaar opvolgen (thans
dragen straten de namen van die bijrivieren). De gebruikelijke benaming van de "hoge en de lage
Stad" zijn dan ook volkomen gerechtvaardigd.
In Laken stijgt het Heizelplateau naar 70 meter hoogte en biedt het de noordgrenzen van de Stad een
interessante heuvelkam. Oud-Laken, Neder-Over-Heembeek en Haren daarentegen liggen aan de
samenvloeiing van de Zenne, de Molenbeek en de Maalbeek, die tegenwoordig hun vorm hebben in
het kanaal.
De Maalbeek bepaalt ook het gezicht van de Noord-Oostwijk, door een noord-zuid lopende sleuf van
30 meter in een plateauzone 47 ten oosten van de Vijfhoek. De stadscompositie die er op gericht is een
oost-west as te bevorderen heeft dit tracé niet uitgewist. De wijk van de squares wist profijt te trekken
uit een compositie met een hoogteverschil van bijna 30 meter.
De Zuidwijk overheerst het grondgebied van de Stad Brussel met de hoogste punten in het Ter
Kamerenbos48. Vooral de Franklin Rooseveltlaan volgt de vormen van het reliëf en ontwikkelt zo een
eigen interessante scenografie.

5.1.2.

STRUCTURERENDE TRACÉS

De tracés die de Stad structuur geven zijn op verschillende manieren samengesteld. Naast de
voluntaristische tracés of de samenstellende assen ontstonden sommige structurerende tracés in
harmonie met geofysische elementen zoals het reliëf of het hydrografische netwerk. Dit is onder meer
het geval met de Etterbeekse Steenweg, die de vallei van de Maalbeek volgt. Ook
infrastructuurelementen kunnen grote structurerende tracés vormen. De Vijfhoek zelf is bepaald door
de lanen die aangelegd werden op de tracés van de wallen van de 2e ommuring. Later krijgt Brussel
Noord haar structuur rondom het Kanaal en de spoorlijnen.
Die tracés hebben niet allemaal hetzelfde actieradius op de structuur van de Stad : er zijn tracés, zoals
dat van de Wetstraat of die van de lanen van de kleine ring, waarvan de invloed zich op tot op het
niveau van het Brussels Gewest doet gelden, terwijl andere niet verder lopen dan een wijk.

46
47
48

70 meter hoog
Gemiddeld 60 meter hoog
100 meter hoog
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De Vijfhoek wordt gestructureerd door drie hoofdassen : de koninklijke as (Koningsstraat en
Koningsplein 18e en Regentschapsstraat, 19e), de centrumlanen (19e) en de lanen van de Verbinding
(20e). Deze drie assen liggen alle drie georiënteerd in de richting van de vallei. Behalve de Kunstberg
bestaat er geen structurerende as tussen de hoge en de lage Stad. De vroegere wegen van inheemse
oorsprong werden grotendeels onderbroken als gevolg van de aanleg van vooral de lanen van de
Noord-Zuid-verbinding en de gebouwen die erlangs staan. Dit ontbreken van een verbinding zorgt
voor een daadwerkelijke breuk (zowel fysiek als sociaal) tussen de hoge en de lage Stad. Ook de
stadsstructuur van de Vijfhoek wordt benadrukt door enkele grote openbare pleinen uit diverse
tijdperken : de Grote Markt, het Martelaren-, het Konings-, het Vossenplein,… De Vijfhoek wordt
uiteraard ter zake afgebakend door de lanen van de kleine ring. Die kregen een monumentaal tracé
mee. Daar waar ze aanvankelijk benadrukt werden met pleinen en beplant werden met rijen bomen
met ophoging zijn ze thans echter grotendeels overgeleverd aan het autoverkeer.
De hiërarchie van de assen in de Noord-Oostwijk en meer in het bijzonder van de Leopoldwijk
evolueerde enigszins als gevolg van de ontwikkeling in deze wijk van de Europese functie. De door de
Wetstraat en de Belliardstraat gevormde assen zijn gaan overheersen, terwijl de Guimardstraat of het
Frère-Orbansquare hun oorspronkelijke karakter van hoofdas voor de verbinding met het centrum van
de stad verloren. De structurerende as, gevormd door de Luxemburgstraat loopt thans door tot aan het
Europees Parlement. Die voluntaristische tracés konden het reliëf van de Maalbeekvallei, die een
essentieel gegeven blijft in het landschap van de wijk, niet uitwissen. Wat de compositie van de
squares betreft, die heeft haar eigen plan voor het ensemble : de organisatie ervan is perfect
symmetrisch en gaat uit van een gekromde, kruisvormige compositie49.
De Louizalaan en de Rooseveltlaan vormen de grote structurerende elementen in de Zuidwijk. De
Louizalaan werd aanvankelijk aangelegd om het Ter Kamerenbos te kunnen bereiken vanuit het
centrum van de stad. Er werden enorme ophogingen en afgravingen uitgevoerd om dit tracé tamelijk
vlak te maken. Ter hoogte van de Koninklijke Tuinen kromt ze zich, waardoor ze loodrecht aankomt
bij de ingang van het Bos en zo een hoofdas vormt. De Rooseveltlaan daarentegen houdt zich aan de
vormen van het reliëf en de zichtpunten op het bos.
Het kanaal50 en de spoorlijnen vormen de voornaamste structurerende tracés van Brussel Noord. Maar
in tegenstelling tot de andere structurerende tracés veroorzaken zij een breuk tussen het oosten en het
westen van de Stad. Ook het Noordstation vormt een structurerende plaats, maar ook een bijzonder
ingrijpende breuk voor de Noordwijk. De inrichting van deze wijk, die in de jaren zestig gedeeltelijk
werd afgebroken, krijgt weer gedeeltelijk structuur vanaf de Jacqmainlaan en de Simon Bolivarlaan.
Er lopen drie structurerende tracés door Laken. Ze liggen alle drie noord-zuid georiënteerd. Het
betreft hier de E. Bockstaellaan met in het verlengde ervan de Houba de Strooperlaan, de Van
Praetlaan en de Vuurkruisenlaan alsook de Koninginnelaan met in het verlengde ervan de Koninklijk
Parklaan. Ook de Eeuwfeestlaan met het Belgiëplein en het Atomiumsquare, op het plateau van de
Heizel, vormt een meer plaatselijk structurerend tracé in Laken.

49
50

De oost-west lopende hoofdas ontwikkelt zich in de richting van de helling en een noord-zuid lopende
secundaire as snijdt het terrein in vier rechthoekige driehoeken volgens de diagonaal van de basisruit.
Met de Vilvoordse Steenweg en de Vilvoordelaan die er aan weerszijden langslopen.
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5.1.3.

HERKENNINGSPUNTEN

Er kan eveneens op verschillende punten onderscheid worden gemaakt op het gebied van de
herkenningspunten. Hun reikwijdte heeft namelijk niet alleen betrekking op hun historische waarde,
maar ook op hun bestemming of hun symboliek. Ook hier is het mogelijk onderscheid te maken tussen
monumenten of plekken die een functie als herkenningspunt hebben op het niveau van de wijk en die
welke een meer gewestelijke dimensie hebben.
Als historisch centrum bevat de Vijfhoek een groot aantal herkenningspunten van gewestelijke,
nationale en zelfs supranationale omvang. Het gaat hierbij dan onder meer om het Koninklijk Paleis,
het Federale Parlement, het Stadhuis, het Justitiepaleis, de Sint Michiel- en Sint Goedele-kathedraal,
de Congreszuil, … Op deze herkenningspunten wordt de aandacht gevestigd vanaf gezichtspunten die
vooral mogelijk gemaakt werden vanuit de hoge Stad, bij voorbeeld op sommige plaatsen op de as
Koningsstraat-Regentschapsstraat en door aanwezigheid ervan op de structurerende assen. Enkele
eigentijdse torens vormen herkenningspunten van minder belang (Hilton, Financiëntoren,…). De
westelijke Vijfhoek ontbreekt het echter aan positieve herkenningspunten en aan identiteit.
Ook de Noord-Oostwijk telt verschillende herkenningspunten waarvan de reikwijdte duidelijk de
grenzen van het Gewest overschrijdt : de arcaden van het Jubelpark, het Berlaymont-gebouw en het
Europees Parlement. De andere herkenningspunten van de wijk, zoals de squares, bevinden zich meer
op het niveau van de Stad Brussel of zelfs van de wijk.
Laken beschikt ook over enkele herkenningspunten die bepalend zijn voor het beeld van Brussel. Het
gaat dan uiteraard over het Atomium, maar ook over de Onze Lieve Vrouwekerk of de Japanse Toren.
Bouwwerken zoals het Heizelstadion, de Belfordtoren op het Bockstaelplein, de Sint-Lambertuskerk,
het Koninklijk Paleis en de Koninklijke Serres of het Chinese Paviljoen drukken eveneens hun
stempel op de onmiddellijke of verdere omgeving van Laken.
De Zuidwijk51 en Brussel Noord kunnen, met uitzondering van enkele indrukwekkende torens,
eigenlijk niet prat gaan op werkelijke herkenningspunten, zoals die in de andere wijken van de Stad
Brussel te vinden zijn.

5.2.

OPENBARE RUIMTE

De morfologie en het aanzicht van de openbare ruimten in de Stad Brussel worden sterk beïnvloed
door het type activiteiten dat zich in elk van die wijken afspeelt. Het steeds algemener worden van het
autogebruik en de recente herstructureringen in de stad hebben de typologie en de kwaliteit van de
openbare ruimte in sommige wijken ingrijpend veranderd, terwijl andere hun identiteit dan weer
konden bewaren.
De kwaliteit en de functie van de openbare ruimten zijn immers essentiële elementen als het erom gaat
het leven in de stad te herwaarderen. Toch is deze taak niet alleen belangrijk wegens het te renoveren
aantal openbare ruimten, of dat nu openbare pleinen, parken of gewoon straten zijn, maar ook wegens
het omvangrijke structuurverlies als gevolg van het steeds grotere beslag dat het autoverkeer op deze
ruimten legt.
Maar de huidige trend toont aan dat, ook al raakten de openbare ruimten gedurende de jaren '
80 tot en
met begin jaren '
90 langzamerhand in verval, er op dit gebied daadwerkelijke inspanningen geleverd
kunnen worden en dat de wederopleving van de openbare stadsruimten een gebied van inzet vormt
voor de toekomst van de steden. De recente ervaringen met de wijkcontracten en de initiatiefwijken
51

Met uitzondering misschien van de locatie van de Vrije Universiteit Brussel.
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alsook de volledige hervalorisatie van de historische straten rondom het îlot sacré zijn hier een
sprekend voorbeeld van.
Er zijn verschillende elementen die bijdragen tot de kwaliteit van de openbare ruimten. Als de
omliggende bouw, de behandeling van de grenzen, de organisatie van het verkeer essentiële elementen
blijven, leveren de aanwezigheid en het type van verlichting, de aanwezigheid van beplanting, van
watervlakken, van groene zones, het type stadsmeubilair (bus- en tramhalten, banken, reclamezuilen,
glasbakken,…), de manier van aanbrengen van de bewegwijzering, het niveau van onderhoud en
netheid van de openbare ruimte net zo goed een bijdrage aan de kwaliteit van een openbare ruimte.
Ook een zekere homogeniteit of continuïteit in de wegen of de wijken draagt zijn steentje bij aan deze
kwaliteit.
De openbare ruimte in de Vijfhoek onderscheidt zich aan de ene kant door de intensieve
mensendrukte die er heerst en aan de andere kant door de alomaanwezigheid van de auto. De drukte
strekt zich voornamelijk uit tussen het Koningsplein en het De Brouckèreplein via het Centraal
Station, de Grote Markt, de Beurs, Sint-Goriks en het Muntplein. Er loopt een andere as van de
Nieuwstraat naar de Beurs. De drukte varieert en verplaatst zich echter al naargelang de momenten
van de dag en volgens meer plaatselijke mensen- of culturele manifestaties. De zware druk van de
auto en het ongeoorloofd parkeren zijn echter niet eigen aan de Vijfhoek. Toch drukt deze situatie een
negatief stempel op het imago van de openbare ruimten. Met uitzondering van de hiervoor genoemde
grote structuurassen houden de wegen en de pleinen van de Vijfhoek een voor het plaatselijk verkeer
bestemd, smal en bochtig karakter. Het minerale aspect overheerst er, hier en daar benadrukt door met
bomen beplante ademruimten. Daarom werden sinds 1998 talrijke studies en werken ondernomen met
het oog op de heraanleg van contact- en ontspanningsruimten, zoals bijvoorbeeld langsheen de
scheidingsassen (namelijk de Centrumlanen en de lanen van de Verbinding), het Sint-Katelijneplein,
het Ninoofseplein, enz.....
Het markante element in de Noord-Oostwijk is het heterogene karakter van haar openbare ruimten, dat
teweeg is gebracht door de omliggende bouw. Twee sub-zones springen hier werkelijk in het oog. Ten
zuiden van de Jozef II-straat overheersen de hoge bouwhoogten als getuigen van de massale
aanwezigheid van kantoren, terwijl ten noorden ervan de bouwhoogten veeleer laag zijn en de
woonfunctie overheerst. Ook hier is de aanwezigheid van de auto voelbaar en heeft een duidelijk
effect op de hoofdfuncties gezelligheid en levenskwaliteit van de openbare ruimte. Ondanks deze
neiging tot monofunctionaliteit laat het blijven bestaan van de – kwalitatief hoogwaardige compositie-assen van de wijk echter de mogelijkheid open tot herinrichting van de bijzonder rijke
ruimten.
Ook het stadslandschap in de Zuidwijk bestaat uit twee verschillende entiteiten. Aan de ene kant
getuigt de Louizalaan ondanks haar voluntaristische tracé van een zeker gebrek aan samenhang door
de ongelijke hoogte van de bouwfronten. Bovendien is de functie van de openbare ruimte er
voornamelijk gewijd aan het verkeer. Met uitzondering van het Ter Kamerenbos bestaat er werkelijk
geen ruimtelijke structuur waarmee stedelijke gezelligheid kan worden gecreëerd. De winkelcentra
staan onder sterke druk als gevolg van de aanwezigheid van de tunnels en van het daardoor ontstane
gebrek aan samenhang van de openbare ruimte. De werkzaamheden die onlangs werden uitgevoerd
aan de Louiza-flessenhals maakten het echter mogelijk de situatie op die plek te verbeteren. Het
stadslandschap van de Franklin Rooseveltlaan en van de Groene Jagerlaan daarentegen ademen nog
een sfeer van harmonie uit, die beschermd moet worden en ze kunnen prat gaan op een goed imago op
het gebied van de openbare ruimte.
Ook in Laken is de kwaliteit van de inrichting van de openbare ruimte sterk verschillend al naargelang
de desbetreffende wijk, terwijl het onderhoud van de openbare ruimten globaal genomen nogal
.
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verwaarloosd wordt (ondoordacht installeren van stadsmeubilair, niet aangepaste verlichting). De
situatie in het noorden van Laken staat in tamelijk sterk contrast met die welke in het zuiden wordt
aangetroffen. Het globale beeld van de straat is duidelijk beter in het noorden, waar de wegen ruimer
en breder zijn en er meer aanplantingen aangetroffen worden. In het zuiden van Laken is de
verhouding tussen de openbare ruimte en de bouw daarentegen veel kleiner (de bouw is er meer
samengedrukt en dichter) en de beplantingdn ontbreken, maar de eerste aanplantingswerken werden
door de Stad aangevangen. Wat betreft de inrichting van de openbare ruimte op het plateau van de
Heizel, die volgt op de wereldtentoonstelling van 1935 en die van 1958, alsook op de recente
ontwikkeling van de metrostations en "Bruparck". Dit plateau is toe aan een meer globale
herwaardering.
De herstructurering van de Noordwijk heeft, ook al is die nog niet volledig voltooid, de openbare
ruimte en de activiteiten die zich er afspeelden fundamenteel veranderd. Er moet een nieuw in te
richten deel aangeduid en uitgevoerd worden met daarbij de aanleg van een stadspark van 8 hectare
als gevolg op het in bijlage aan het basisdossier toegevoegde richtschema dat de volledige wijk bedekt
(3 gemeenten). De inrichting van de Albert II-laan (vroeger het verlengde van de Jacqmainlaan), van
de omgeving van het CCN, en de herstelling van de Antwerpsesteenweg, vormen een eerste stap in de
heropbouw van heel deze wijk. Talrijke woningen en openbare ruimten werden gerenoveerd dank zij
het wijkcontract "Harmonie" (1999-2003).Tot slot moet de herstructurering van de locatie van Tour &
Taxis met daarbij zeker de gelijktijdige inrichting van een groene ruimte op de andere oever deze
uitgestrekte herinrichtingsoperatie afronden.
Op Haren en Neder-Over-Heembeek is een sterk stempel gedrukt door de aanwezigheid van de
industriezones, die in verbinding staan met het kanaal en met de spoorlijn. Neder-Over-Heembeek
blijft echter een woonwijk. De kwaliteit van de openbare ruimte is er echter problematisch, vooral wat
betreft de algemene inrichting ervan. Er moet bijzondere aandacht gegeven worden aan de zones die
de overgang vormen tussen de industriezones en woonzones. Haren kon haar identiteit wel behouden.
Deze oude gemeente wordt gekenmerkt door haar dorpse kant en heeft de stijl van een residentiële
wijk. De verhoudingen met het open landschap moeten wel beheerd worden.

5.3.
5.3.1.

BEBOUWDE RUIMTEN
TYPOLOGIE VAN DE BOUW

De typologie van de bouw hangt hoofdzakelijk samen met de in iedere wijk opgetekende functies. Ze
hangt ook samen met de verschillende perioden van verstedelijking en herstructurering die de Stad
Brussel heeft gekend.
De typologie van de bouw in de Vijfhoek is bijzonder rijk. Naast de gebruikelijke typologie van het
eengezinshuis of het opbrengsthuis kunnen er nog verschillende vormen van gegroepeerde
bewoning (de appartementsgebouwen aan de centrumlanen, de huurhuizen, de arbeiderswoningen in
steegjes of in gebouwen, de sociale-woningcomplexen,…) opgetekend worden. Ook de gebouwen
voor voorzieningen en openbare dienstverlening laten grote typologische afwisseling zien. Die is niet
alleen het gevolg van de concentratie van de representatieve functies (stadhuis, justitiepaleis, beurs,
musea, ziekenhuizen, kerken, evenementenhallen ,…) maar ook van de stedenbouwkundige praktijk
van het desbetreffende moment, die op die manier een beeld gaven aan de straten die daardoor
verstedelijkt werden. Dit geheel aan typologieën per functie deed ingewikkelde combinaties ontstaan
binnen gemengde huizenblokken, waar vooral in het westen van de Vijfhoek ook nu nog gebouwen
van het industriële type, dat karakteristiek was voor de 19e en begin 20e eeuw, door elkaar
aangetroffen worden. Jammer genoeg moet er ook gewezen worden op de recente typologie van de
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kantoorgebouwen (verzameling percelen en hoge bouwhoogten), waardoor de structuur verloren gaat
en die breuken in de bouw teweegbrengen.
In de Noord-Oostwijk ligt de bouwdichtheid per huizenblok zeer hoog en hij wordt nog steeds hoger.
De wijk laat twee verschillende zones zien, die elk homogeen zijn wat betreft de bouwhoogte van de
gebouwen. Algemeen genomen is de administratieve – en kantoorzone tussen de Jozef II-straat en de
Belliardstraat dicht bebouwd met gebouwen die gemiddeld hoog en daarin homogeen zijn. Deze
administratieve zone ontwikkelde zich in het hart van de Leopoldwijk. Deze wijk, die oorspronkelijk
residentieel was, telt vandaag zo goed als geen woningen meer en de oorspronkelijke prestigieuze
gebouwen (herenhuizen) zijn grotendeels verdwenen. Het kantorenpark langs de grote assen raakt
thans verouderd, maar er is een goed begin gemaakt met een renovatiebeweging. Het residentiële
gedeelte meer naar het noorden bestaat uit herenhuizen en kleine woongebouwen van het type
eengezinswoning, waartussen de voorzieningen staan. De bouw in de wijk van de squares krijgt
momenteel bijzondere aandacht van de openbare instanties, die zich bewust zijn van de noodzaak dat
het bouwpatrimonium beschermd moet worden. Er is op dit gebied dan ook geleidelijk aan een serie
beschermingsmaatregelen ingevoerd.
Terwijl in de Zuidwijk de bouwwerken aan de Louizalaan ononderbroken op elkaar volgen en zeer
dicht op elkaar staan, is de dichtheid van de bouwwerken in de Roosevelt-Groene Jagerwijk in het
algemeen minder groot en zijn ze ook minder hoog. De binnenhuizenblokken, die soms onderbroken
zijn, heeft er vaak meer open ruimte.
De bouwwerken aan de Louizalaan, waarlangs vroeger herenhuizen stonden, zijn een weergave van de
veranderingen (hoewel minder ingrijpend dan in de Leopoldwijk) die zich bij de bouw van de
kantoren53 voordeden. De zijstraten van de Louizalaan ondergingen daarentegen weinig verandering
en de vroegere perceelsgewijze ligging bestaat voor het grootste deel nog steeds. Hier is de typologie
van het middenklassenhuis te zien. Veel van de huizen die hier overleefd hebben ontbreekt het niet
aan architectonisch belang.
De Rooseveltwijk laat een grote verscheidenheid optekenen aan bouwwerken op architectonisch
gebied en op het gebied van de bouwhoogten. De Rooseveltlaan wordt vooral afgezoomd met
bouwwerken van het type "villa", maar langs de Terhulpense Steenweg zijn vooral prestigieuze
kantoorgebouwen te vinden. De aanwezigheid van de U.L.B. is vanuit typologisch standpunt
natuurlijk ook een bijzonder geval in de wijk. In de Groene Jagerwijk wordt er een meerderheid van
eengezinsvilla’s en doorlopende constructies met handelskarakter aangetroffen aan de straatkant van
de Waterloose Steenweg.
Ook in Laken bestaan er vanuit het oogpunt van de bouw grote verschillen, al naargelang de
woonzones. Naast de dorpskern met kleinschalige bouw en smalle woningen worden er in de zone ten
zuiden van de spoorlijn betrekkelijk homogene woonwijken aangetroffen met een dicht op elkaar
staande bouw, die bestaat uit arbeiderswoningen en grote percelen met daarop scholen, bedrijven of
werkplaatsen. Het noorden van Laken bestaat dan weer uit een conglomeraat van nieuwe wijken. Tot
slot is het van belang te wijzen op de wijken van de Modelwijk en Verregat, die qua vorm allebei heel
typische eigenschappen hebben.
De Noordwijk bestaat aan de ene kant, aan de kant van de Vijfhoek, uit woontorens en torens met
kantoren in een "overblijfsel" van de traditionele stedenbouw, en aan de andere kant, meer naar het
noorden uit een oudere bouw, die dichter is en in minder goede staat verkeert en de traditionele
typologie van een gemengde structuur heeft.

53

Vooral de bouw van de drie torengebouwen.
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Afgezien van de industriezones met betrekking op het kanaal likt Neder-Over-Heembeek als een
samenstelling van residentiële wijken, die zich mogen verheugen in een tamelijk recente bouw die in
goede staat verkeert. Dit nieuwe stedelijke stramien is zich komen installeren boven op dat landelijke,
oudere. Meer dan een derde van deze bouw bestaat uit eengezinswoningen.
Haren is voor een groot deel bedekt met industriezones, kantoorzones en zones met diverse soorten
bedrijven54. Het centrum ziet eruit als een omsloten dorpskern in de Stad. De bouw in Haren is van het
type dorpsbouw of van het tamelijk recente type. Hij verkeert over het algemeen in tamelijk goede
staat en bestaat voor meer dan 75% uit eengezinswoningen.

54

Ter herinnering, deze zones hebben respectievelijk betrekking op de aanwezigheid van het Kanaal en van de
spoorlijn en op de nabijheid van de functies van internationale reikwijdte zoals de luchthaven of de NATO.
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5.3.2.

BIJZONDER HUIZENBESTAND

De Stad Brussel kan bogen op grote architectonische rijkdom. Ook al had dit opmerkelijke
patrimonium in de loop der tijd onophoudelijk te lijden onder een groot aantal « amputaties » en
afbraakoperaties, toch blijft er nog heel wat duidelijk aanwezig, vooral in het centrum van de stad, dat
nog steeds één van de hoofdattracties van de Stad uitmaakt.
Jammer genoeg werd of wordt dit patrimonium nog steeds vaak verwaarloosd en door de openbare
instanties weinig geëxploiteerd. Dit patrimonium vertegenwoordigt echter niet alleen een residentiële
of toeristische attractie voor de Stad, maar verschaft haar voor een groot deel ook haar identiteit als
stad. De eigentijdse architectuur heeft zichzelf echter tot taak gesteld de openbare ruimten opnieuw
geschikt te maken en dit potentieel uit te baten om de kwaliteit van het leefklimaat in het centrum te
verbeteren.
In het historisch centrum van Brussel is nog steeds de grootste patrimoniale rijkdom van het Brusselse
Gewest te vinden en het bestrijkt een verbazende verscheidenheid aan tijdperken vanaf het einde van
de 17e eeuw. Het patrimonium in het centrum biedt een ruime verscheidenheid aan
gebouwentypologieën en variëteit aan gevels. De woonomgevingen zijn uitermate afwisselend (herenof patriciërshuizen, huurhuizen, appartementsgebouwen, sociale woningen…) en de concentratie aan
grote monumenten is er uitzonderlijk. De Grote Markt werd onlangs ingeschreven bij het
wereldpatrimonium van de mensheid. Sommige wijken uit de 19e eeuw slaagden erin in hun
geheel bewaard te blijven, waardoor ze de facto bijgeschreven werden bij de locaties met hoge
patrimoniale waarde. Verder valt er te wijzen op een bijzonder rijk industrieel patrimonium in het
westen van de Vijfhoek. Tot slot heeft het historische centrum ook een rijk archeologisch potentieel,
zoals blijkt uit de recente opgravingen onder het Koningsplein.
Het architectonisch patrimonium van de Noord- Oostwijk is tamelijk gevarieerd. Verschillende echt
antieke gebouwen zijn van hoge architectonische kwaliteit, maar de patrimoniale waarde van de wijk
is vooral te vinden in de waarde van het geheel dat sommige groepen gebouwen kenmerkt.
Het aantal geklasseerde gebouwen of locaties in de Zuidwijk is uitermate laag in verhouding tot de
architectonische rijkdom van de wijk. Slechts 18 gebouwen en 3 locaties (de tuinen van de Koning, de
Ter Kamerenabdij en het Ter Kamerenbos) werden in 2000 geklasseerd. De locaties die bestaan uit
groene ruimten zijn daarentegen allemaal beschermd.
Laken beschikt ook over een rijk architectonisch patrimonium. Een groot aantal monumenten strekt
zich uit op haar grondgebied. Het Atomium, de paleizen van de Heizel, het Koninklijk Domein, de
Onze Lieve Vrouwekerk van Laken, het Chinees Paviljoen of de Japanse Toren zijn slechts de
bekendste voorbeelden hiervan. Laken bezit ook met wijken als de Verregat of als die, welke liggen
tussen de G. Demanetstraat en de De Wandstraat, enkele interessante getuigen van de filosofie van de
tuinstad. Tot slot beschikt Laken met de Modelwijk over een opvallende getuige van de
modernistische visie van de stadswoning. Ondanks dit rijke patrimonium moet er ook hier
geconstateerd worden dat er een grote onevenredigheid bestaat tussen de patrimoniale rijkdom en het
aantal geklasseerde gebouwen. Bovendien verkeren enkele ervan in een betreurenswaardige toestand.
De vzw « Ontdekt Laken » wijdt zich sinds 2000 aan de bescherming van het patrimonium van de
oude gemeente Laken, doorheen publicaties en geleide groepbezoeken. Het enthousiasme waarmee
deze vzw aan iederen de kennis van zijn patrimonium probeert te bewerkstelligen heeft een
bewustzijn toegelaten van de belangrijkheid van de rijkdom van zijn grondgebied.
Het huizenbestand is naar verhouding minder aanwezig in Brussel Noord. Er zijn slechts zes
monumenten en drie geklasseerde locaties te tellen. Enkele elementen verdienen echter de aandacht,
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zoals de locatie van Tour & Taxis, die met zijn station en zijn opslagplaatsen van groot patrimoniaal
belang is.
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5.3.3.

STAAT VAN DE BEBOUWING

De staat van de bebouwing over het geheel van de Stad Brussel is globaal genomen goed. Het spreekt
vanzelf dat de situatie niet voor al haar wijken dezelfde is en sommige ervan komen nog heel
kwetsbaar over, onder meer als gevolg van de aanwezigheid van een groot aantal krotten.
De bebouwing in het oosten van de Vijfhoek verkeert globaal genomen in goede staat. Dit deel,
waarin de administratieve en de representatieve functie te vinden zijn, is het voorwerp geweest van
heel wat grootscheepse projecten en een groot aantal gevels van gebouwen is er gerenoveerd of
schoongemaakt. Het gebundelde effect van de luchtvervuiling en van het gebruik van vuil makende of
niet aangepaste materialen verdoezelen deze constatering echter soms. Aan de andere kant geeft het
westen van de Vijfhoek een gedevalueerd beeld te zien en in de ongeveer tien jaar geleden ter zake
verrichte studies worden de meest getroffen wijken duidelijk aangegeven. Sindsdien lijken de
verschillende afgeronde, lopende of in de projectfase verkerende wijkcontracten en de meer
plaatselijke initiatieven deze indruk ongedaan te kunnen maken. De Stad Brussel heeft onder meer een
groot aantal renovaties uitgevoerd en de gevels van haar eigen gebouwen laten schoonmaken. De
kwestie van leegstaande verdiepingen boven de commerciële benedenverdiepingen blijft een
verontrustend punt in verband met het verval van de centrale wijken. Verder blijven sommige assen te
maken hebben met onderhoudsproblemen van de bouw. Tot slot valt de renovatie van sommige
gevels, zonder vergunningsaanvraag en in weerwil van het naleven van de patrimoniale of
technologische kenmerken, te betreuren ondanks de goede wil van sommige particulieren.
In de Noord-Oostwijk is het bouwpatrimonium in de volledige wijk betrekkelijk goed beschermd. De
staat van de bouw geeft echter enkele bijzonder kwetsbare zones te zien. Het gaat daarbij met name
om de zone die ligt tussen de Wetstraat en de Handelsstraat en de omgeving van het de Meeûs- en het
Frère Orban-square.
In de Zuidwijk kan de algemene staat van de gebouwen beschouwd worden als bevredigend en zelfs
uitstekend voor het volledige gedeelte ervan dat ten zuiden van de Louizalaan ligt.
Laken zit nog steeds met die breuk tussen de oudere zuidelijke zone en het noorden van Laken, waar
de gebouwen in het algemeen recenter zijn en in betere staat verkeren. De situatie van de bouw in het
zuiden van Laken is verontrustend : er vallen veel krotten waar te nemen en een groot aantal
industriegebouwen komen leeg te staan.
Ook in de Noordwijk steekt het gedeelte ervan aan de kant van de Vijfhoek, dat bestaat uit
woontorens, torens met sociale woningen en kantoortorens af tegen het meer naar het noorden
liggende deel met een oudere, dichtere bouw die in minder goede staat verkeert.
Afgezien van de industriezones is Neder-Over-Heembeek een voornamelijk residentiële zone die kan
bogen op een tamelijk recente, meestal in behoorlijk goede staat verkerende bouw. Ter herinnering, de
bouw in Haren is veeleer ofwel van het dorpse type ofwel van het tamelijk recente type. Hij verkeert
algemeen genomen in goede staat.
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5.4.
5.4.1.

GROENE RUIMTEN EN GROENBEPLANTING
PARKEN, SQUARES EN GROENE RUIMTEN

Globaal genomen beschikt de Stad Brussel over een groot aantal gevarieerde groene ruimten. Ze
hebben een verschillende vorm al naargelang de wijken, of het bossen, parken, squares, tuinen of
bomenrijen zijn. Ze hebben echter allemaal een typisch stedelijke inrichting, waarbij de natuur geleid
wordt. De eerste functie van de meeste van die groene ruimten blijft sociaal als plaats voor
ontspanning of recreatie, ook al blijven voor sommige ervan de ecologische, esthetische of culturele
functies bestaan.
De spreiding van de groene ruimten binnen de verschillende wijken, de bereikbaarheid en het
onderhoud ervan zijn de voornaamste aangetroffen problemen.
De Vijfhoek is hoofdzakelijk mineraal, ook al zorgen verschillende parken voor ademruimte tussen de
zeer dichte bouw. Verder is de spreiding van de groene ruimten als gevolg van verschillende
bebouwingsperioden niet evenwichtig. De omvangrijkste plantaardige massa’s zijn hoofdzakelijk in
het oosten van de Vijfhoek te vinden, zowel de voor het publiek toegankelijke ruimten als de privé
ruimten: Park van Brussel, Kunstberg, Academiënpaleis, Egmonttuinen,... Er bestaat daarentegen een
reëel gebrek aan groene ruimten in het westelijk gedeelte van de Vijfhoek, waar de oudere wijken
echter dicht bewoond zijn. De aanleg van het Fontainaspark in de nabijheid van het Anneessensplein,
de aanplanting van rijen bomen55, de vernieuwing van het park van Brussel en de aanplanting van
andere kleine ruimten verzachten deze constatering enigszins.
De Noord-Oostwijk kan dan weer bogen op twee parken van grotere omvang : het Jubelpark en het
Leopoldpark. Het Jubelpark vormt een groene ruimte met een geometrisch ontwerp van opmerkelijke
kwaliteit56. Ondanks de aanwezigheid van de (onlangs verbeterde) autowegtrechter voldoet deze
sociaal-recreatieve voorziening goed aan de vraag van de omliggende wijken, maar ze moet wel een
diepgaande vernieuwing ondergaan. Het Leopoldpark daartegenover, dat naar Engelse stijl werd
ingericht heeft in de periode 2002-2003 het voorwerp uitgemaakt van een totale hernieuwing die in
een tweede fase zal gevolgd worden door een uitbreiding van het park in zuidelijke richting. In het
park staan echte antieke gebouwen, waarvan de patrimoniale waarde ontegenzeggelijk van
opmerkelijke kwaliteit is57.
De Noord-Oostwijk kan ook nog prat gaan op het opmerkelijke geheel dat gevormd wordt door de
Margareta-, de Ambiorix en de Maria-Louizasquare (waarvan de waterpartijen werden gerestaureerd)
en de Frère-Orban-, de Gutenberg- en de de Meeûssquare58. Tot slot vervolledigen enkele openbare
tuinen zoals het Juliette Hermanpark en de tuin van de Maalbeekvallei (voormalig "naamloos park" of
"blok 1") het beeld. Gelegen op de grens van de kantoren en de residentiële wijk, vormt deze
laatstgenoemde ruimte een overwinning voor de inwoners en voor de Stad. Tot kort geleden nog
beschouwd als "tijdelijk", omdat op het Gewestplan en het Gewestelijk Ontwikkelingsplan aangeduid
zijnde als bestemd voor kantoren, werd deze ruimte definitief vastgelegd als groene ruimte.

55
56
57
58

Bij voorbeeld in de wijk van de oude haven, Oude Graanmarkt, Zuidlaan,…
Met de verschillende musea en de aanwezigheid van de grote moskee vormt het Jubelpark ook een culturele
plaats van groot belang en een plaats voor gebed.
Alleen de Solvay-bibliotheek, het Warocqué-instituut en het vroegere Klooster van het KIBN zijn
geklasseerd.
Enigszins verloren in het hart van een volledig voor kantoren bestemde wijk, hebben deze twee squares een
hoofdzakelijk decoratieve functie en vormen ze een "groene long" in de normale structuur van de wijk.
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Met het Ter Kamerenbos bezit de Zuidwijk een van de grootste en meest gewaardeerde groene longen
van de Stad Brussel. Vroeger een deel van het Zoniënwoud, is dit bos vandaag de dag ingericht met
zijn wandelpaden (voor voetgangers of ruiters), zijn watervlakte (van meer dan 6 hectare) en zijn
uitgestrekte gazons. Jammer genoeg wordt het bos omgeven en zelfs doorkruist door dichte
verkeersaders, wat de bereikbaarheid ervan moeilijker maakt.
De tuinen van de Ter Kamerenabdij en de tuinen van de Koning vormen de andere groene pluspunten
van de Zuidwijk. Deze twee ruimten kunnen het gebrek aan groene ruimten dat er heerst naarmate je
dichterbij het centrum en de Louizapoort komt, echter niet opvullen (onder meer aan de
binnenhuizenblokken).
Het park van Laken en het park van Osseghem zijn de twee grote openbare parken in Laken59. Er
vallen daar enkele bomen van grote waarde waar te nemen en de ruimten zijn er meestal van goede
kwaliteit. Ook een ensemble van kleine parkjes of tuinen zijn vermeldenswaard, zoals het kerkhof van
Laken (helaas in betreurenswaardige staat), het Leopoldsquare, de Modelwijk, het Palfijnsquare of de
tuinen van het Brugmann-ziekenhuis. Desondanks heeft het zuidelijk deel van Laken nog een
duidelijk tekort aan groene zones en dat wordt vooral gevoeld door de omwonenden. Verschillende
ruimten zijn niet toegankelijk voor het publiek (het Koninklijk Domein, het Stuyvenberg-domein, het
Prins Albertsquare en het Belvédère). Ook kent Laken problemen op het gebied van bereikbaarheid,
doordat het groene netwerk tussen de verschillende parken maar al te vaak doorsneden wordt door een
groot aantal snelle verkeerswegen.
De situatie in Brussel-Noord kan ook niet homogeen genoemd worden. Afgezien van het
Maximiliaanpark heeft de verstedelijking in de Noordwijk maar weinig plaats overgelaten voor groen.
Dat valt vooral te constateren in de wijk van de Antwerpse Steenweg. Er werden echter al
verschillende inspanningen geleverd : de linkeroever van het Beco-bekken werd ingericht en in 1998
opengesteld, in de nieuwe GGB 6A op Tour & Taxis is een groene ruimte voorzien met een omvang
van minstens een hectare, die rechtstreeks ten bate zal komen van de Lakenaars en de in het GewOP
voor groene ruimten gereserveerde oppervlakte van 8 ha in de Noordwijk is bevestigd in het GewBP
(GGB-Heliport).
In Neder-Over-Heembeek werd een gedeelte van het Meudon-domein in 1950 door de Stad
teruggekocht. Deze groene zone dient als bufferzone tussen de industriezone van het kanaal en de
residentiële wijken. Het Gemeentelijk Sportcentrum en de niet-bebouwde terreinen in de buurt ervan
vormen de andere groene long van Neder-Over-Heembeek.
Haren kan niet bogen op grote openbare parken, maar haar niet-bebouwde, dorpse kant vervult een
gelijkaardige functie. De aanwezigheid van moestuinen en van gebieden voor het kweken van
gewassen blijft zeer belangrijk voor dit gedeelte van de Stad.
Natuurlijke plaatsen, zoals de geklasseerde plaats van het Castrum en het bos, ingeschreven op de
inventaris tussen de Haachtsesteenweg en de Arthur Maesstraat, versterken de kwaliteit van het
uitzicht van Haren.
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Deze twee parken lijden onder bereikbaarheidsproblemen door het grote aantal wegen dat eromheen ligt.
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5.4.2.

BINNENHUIZENBLOKKEN

De kwaliteit van de binnenhuizenblokken is een belangrijke factor in het leefklimaat van de inwoners.
Die vormt een drijfveer voor de terugkeer van inwoners naar de stad als hij beplant en vrij van
bebouwing is. In andere gevallen vormt (geluids- of visuele) overlast aan de binnenhuizenblokken een
reden voor het vertrek van de bewoners.
In de wijken met een heel dichte stadsstructuur, zoals de Vijfhoek lijkt het echter absurd de
binnenhuizenblokken ten koste van alles leeg te willen maken. Ook die constructies kunnen van groot
patrimoniaal of sociaal-economisch belang zijn. Bovendien is het mogelijk om met inrichtingen in de
stijl van hangende tuinen of terrassen het binnenhuizenblok sfeervol te maken. Het duidelijke gebrek
aan openbare groene ruimten in het westen van de Vijfhoek is echter des te opvallender, doordat de
huizenblokken aan de binnenkant vaak vol staan en zelden over grote tuinen beschikken60. Om deze
situatie te verhelpen wordt er in de meeste BBP’s die evenwijdig aan het GemOP worden opgesteld
bijzondere aandacht besteed aan de binnenhuizenblokken : de trend is grote zones te reserveren voor
de inrichting van binnenplaatsen en tuinen en bestemmingen waardoor er afbreuk wordt gedaan aan
de leefbaarheid van de omliggende gebouwen (zoals parkeerplaatsen in de open lucht of uitbreidingen
van HORECA-etablissementen in bijgebouwen) zijn verboden. Bovendien vult « Aanbeveling 001
voor architectuurprojecten in het historische centrum » zoals uitgegeven en sinds 1998 door de Stad
toegepast de voorschriften in verband hiermee aan.
De binnenhuizenblokken in de Zuidwijk en de Noord-Oostwijk (hoofdzakelijk in het administratieve
deel) hebben voornamelijk als gevolg van de verdichting van de bouw en de parkeerdruk (alsook van
intensieve commerciële activiteit in de Zuidwijk) diepgaande veranderingen ondergaan. Zo werden ze
steeds meer in beslag genomen totdat ze volledig overdekt waren. Op veel plaatsen bieden de
bijgebouwen onderdak aan parkeerplaatsen, die onder de grond verder lopen. Hierdoor is de aanblik
van de huizenblokken aan de binnenkant werkelijk volkomen treurig. Thans is de nieuwe trend bij de
bouw of de ingrijpende renovatie van kantoorgebouwen minder hoge bouwhoogten voor te stellen en
de compactere gebouwen liggen vaak rondom een centraal atrium onder een glazen dak, dat meestal
een beetje met groen aangekleed is om de indruk van een binnentuin te scheppen. Terugkeer naar
huizenblokken met een volkomen bouwvrije binnenkant komt echter zelden voor.
In Laken bestaat de bouw hoofdzakelijk uit traditionele huizenblokken die bepaald zijn door een
gesloten bouworde met eventueel hier en daar een huizenblok dat aan de binnenkant min of meer
zonder bebouwing is gebleven. De dichtheid van de bouw van de huizenblokken ligt globaal genomen
hoger in het zuidelijk deel van Laken. Verschillende huizenblokken worden er aan de binnenkant in
beslag genomen door industriële constructies (opslagplaatsen, uitbatingsruimten,…) en privé tuinen
moet je er met een lampje zoeken. In het noordelijk deel is de dichtheid van de bouw lager.
Momenteel onderscheidt de Modelwijk zich door een goed evenwicht tussen bebouwde en nietbebouwde ruimten. De tuinstad Verregat kent een tamelijk lage bouwdichtheid, maar de
demografische dichtheid is er tamelijk hoog. Tot slot is de bouwdichtheid van het plateau van de
Heizel, en meer in het bijzonder van het Tentoonstellingspark gestegen en kan gezien de aard van de
bouw beschouwd worden als hoog.
Voor Brussel-Noord is de aanwezigheid van gesloten huizenblokken slechts te vinden in het
noordelijk gedeelte van de Antwerpse Steenweg en in Neder-Over-Heembeek. De Noordwijk heeft
gebouwen die op zichzelf al vaak volkomen gesloten huizenblokken of blokken met atriums vormen,
zoals de kantoorgebouwen van de nieuwe generatie.
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De Marollen vormen in zeker zin een uitzondering op deze verklaring, want deze wijk heeft de huizenblokken
met de meest met groen beplante binnenkant van de Vijfhoek.
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In Neder-Over-Heembeek, komt de binnenhuizenblokken voornamelijk overeen met de tuinen aan de
binnenkant van de residentiële gebouwen.
In Haren weten veel straten hun dorpse karakter te behouden. De bouw heeft hier een al dan niet
doorlopende vorm langs de oude landelijke wegen, waarbij het niet altijd mogelijk is in de
gebruikelijke term van het woord echte huizenblokken te bepalen.
Tot slot is de overgrote meerderheid van de in de monofunctionele bedrijvenzones opgetrokken
gebouwen in open orde, waarbij de niet bebouwde omliggende terreinen van strikt functioneel nut zijn
(opslag in de open lucht, parkeerplaats,…), met uitzondering van bepaalde gevallen waar de wil
bestaat tot verfraaiing van de omgeving zoals in de zones van de GOMB.
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6. VOORZIENINGEN EN DIENSTEN VAN ALGEMEEN NUT
6.1.

VOORZIENINGEN EN DIENSTEN

Onder de voorzieningen valt het geheel aan gemeenschappelijke diensten die tegelijk beantwoorden
aan de bijzondere functies die de Stad als gevolg van haar omvang of haar administratieve status
vervult en aan de behoeften in het dagelijks leven van de mensen die haar bezoeken.

6.1.1.

ONDERWIJSVOORZIENINGEN

De onderwijsvoorzieningen vormen als sinds lang een van de juweeltjes van de Stad Brussel. Het
aantal instellingen is groot (meer dan 100 instellingen alleen al in de Vijfhoek) en tamelijk goed
gespreid over de verschillende wijken. Het gemeentenetwerk is bijzonder goed ontwikkeld. Het
vertegenwoordigt meer dan 50% van de studenten in Laken, 80% van het netwerk in de NoordOostwijk,… In het schooljaar 1997-98 telden de scholen van de Stad samen 30.973 studenten. De
kwaliteit van het onderwijs op de onderwijsinstellingen van de Stad Brussel is erkend en een groot
aantal leerlingen is afkomstig uit de nabijgelegen gemeenten en gewesten. Er moet echter
geconstateerd worden dat de scholen in de Stad te maken gehad hebben met een lichtjes lager aantal
inschrijvingen tussen 1991 en 1998 (zie Tabel 1). De demografische structuur kan deze daling maar
ten dele verklaren.
De omvang van dit netwerk van instellingen is een pluspunt voor de Stad. Behalve de rol op het
gebied van onthaal en opleiding die ze vervullen kunnen de onderwijsinstellingen ook een zekere
patrimoniale waarde en een serie infrastructuren voor de wijk vertegenwoordigen. Bovendien leidt de
aanwezigheid van een school tot slechts weinig buurtproblemen. De belangrijkste problemen die in de
verschillende basisdossiers vermeld werden, hebben te maken met veiligheid op de weg en met
parkeren in de naaste omgeving van de scholen.
Alle onderwijsnetwerken (gemeente, vrij, communautair of privé) zijn op het grondgebied van de Stad
aanwezig, evenals de verschillende studieniveaus (kleuter-, lager, middelbaar en hoger onderwijs). De
grote meerderheid van de onderwijsinstellingen van de Stad maakt deel uit van het franstalige
netwerk, dat 75% van de studenten opvangt. Er zijn echter in alle wijken behalve in de Zuidwijk
nederlandstalige instellingen te vinden.
Volledig in overeenkomst met de centrale rol die zij speelt, heeft de Vijfhoek, en dan vooral de
Marollen, de Zavel en het westen van de Vijfhoek, een concentratie aan onderwijsinstellingen.
Sommige onderwijsinstellingen hebben echter te maken met problemen op het gebied van verouderde
staat en onderhoud. Verder valt er ook te wijzen op problemen betreffende gebrek aan plaats en
infrastructuur voor bepaalde instellingen. Tot slot is het aantal studentenwoningen nogal laag en de
organiserende instanties trachten dit probleem op te lossen door de bouw van kotten61.
De scholen in de Noord-Oostwijk liggen allemaal in de wijk van de squares met uitzondering van het
in het Leopoldpark liggende Jacqmain-lyceum. De scholen zijn allemaal franstalig behalve de Ten
Noey-school. Tot slot neemt de Koninklijke Militaire School (KMS) een volledig huizenblok in de
Noord-Oostwijk in beslag. Er zijn daar ongeveer 900 personen (430 leerlingen, 300 militairen et 175
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Evenwijdig daarmee heeft de Stad, om het lukraak installeren van dit type woning tegen te gaan,
"aanbeveling 004 betreffende de richtlijnen voor dossiers in verband met aanvragen tot stedenbouwkundige
vergunning voor het inrichten van studio’s en studentenkamers" uitgegeven.
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burgers) werkzaam. De locatie van de Koninklijke Militaire School heeft een serie ingrijpende
renovaties ondergaan.
De Zuidwijk telt dan weer slechts een gemeenteschool (Catteau : afdeling kleuterschool en lagere
school). Het niveau middelbaar onderwijs ontbreekt er volledig, zowel bij het officiële als bij het vrije
onderwijs. Toch kan er niet echt gesproken worden van een gebrek aan onderwijsinstellingen in de
Zuidwijk. Er moet aan herinnerd worden dat deze wijk een randgebied vormt tussen de gemeenten
Elsene en Ukkel. De vraag kan dus gemakkelijk worden ingevuld in de buurgemeenten. Er zijn twee
instellingen voor hoger onderwijs te vinden, allebei schrijlings over de gemeente Elsene, te vinden :
het gaat hier om de “Université Libre de Bruxelles (U.L.B.) en l’Ecole Nationale Supérieure des Arts
Visuels van Ter Kameren. De locatie van Solbosch van de U.L.B. telde in ‘95-‘96 11.894 studenten,
wat een verhoging van 20% inhoudt ten opzichte van ‘88-’89.
In Laken, Neder-Over-Heembeek en Brussel-Noord is het onderwijsnetwerk van de Stad sterk, maar
onvoldoende, ontwikkeld. Er staan drieëndertig gemeentescholen te boek in Laken (11 kleuterscholen,
11 lagere, 7 middelbare scholen, 3 scholen met bijzonder onderwijs en 1 voor maatschappelijke
emancipatie) en 21 in Brussel-Noord. Ook het vrije netwerk is veelzijdig en ligt goed gespreid over
deze twee wijken, terwijl het communautaire netwerk er minder goed gestructureerd is.
Tabel 1 : Evolutie van het schoolbezoek aan de scholen in de Stad Brussel.
ONDERWIJS

SCHOOLBEZOEK
97/98
SALDO
3828
-164
570
78
8221
-103
608
47
8400
-1517
608
-112
2920
-2
5818
-732
30973
-2505

90/91
Kleuterschool
Lager onderwijs
Middelbaar onderwijs
Hoger
Sociale promotie
TOT.

F
NL
F
NL
F
NL
F
F

3992
492
8324
561
9917
720
2922
6550
33478

%
-4%
16%
-1%
8%
-15%
-16%
0%
-11%
-7%

Tabel 2 : Totale schoolbevolking
kleuterschool
Stad Brussel
94-95
Stad Brussel
95-96
BHG 94-95
BHG 95-96

F
NL
5.726 1.502

F
11.559

NL
2.031

middelbaar
onderwijs
F
NL
14.696
3.205

5.800 1.516

11.588

1.965

15.054

33.630 8.598
33.753 8.807

65.438
65.548

9.952
10.124

70.127
70.891
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lager onderwijs

hoger onderwijs

Totaal

F
7.257

NL
6.746

F
39.238

NL
13.484

3.196

8.917

6.746

41.359

13.423

12.801
12.573

24.136
26.588

12.119
12.119

193.331
196.780

43.470
43.623
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6.1.2.

SPORT-, SPEL- EN RUSTVOORZIENINGEN

Tot de sportvoorzieningen behoren alle infrastructuren die betrekking hebben op het beoefenen van
sport, dus zowel de grote infrastructuren zoals het Koning Boudewijnstadion of de kleine wijkclubjes
of zelfs de speelpleinen in de open lucht. Het gaat dus net zo goed om openbare als privé
infrastructuren. De spel- en rustvoorzieningen gaan vaak samen met de groene ruimten van de Stad.
Al die voorzieningen beperken zich in het algemeen niet tot hun eerste functie, maar vormen ook
plaatsen van ontmoeting, ontspanning of gezelligheid in een stad.
In de Vijfhoek zijn er enkele grote sportinfrastructuren te vinden (zoals het Zuidpaleis of het
Vanderputten-stadion) maar gezien de bijzonder grote vraag zijn er te weinig kleine sport-, spel- en
rustinfrastructuren. Dit tekort is vooral voelbaar in het westen van de Vijfhoek, waar de overgrote
meerderheid van de bevolking geconcentreerd is. Bovendien liggen de bestaande sportterreinen en
speelpleinen vaak in ruimten die een slechtgeplaatst zijn of in restplekken (niet-bebouwde terreinen).
Er zijn al enkele oplossingen voor dit tekort aangereikt. De aanleg van het Fontainaspark in 1999, de
aanleg van de omnisportzaal aan de Papenvest in 2002, de inrichting van de agora space van de
Grootserment in 1998 of het park aan de Hallepoort vormen enkele verwezenlijkingen die deze
constatering een beetje temperen. Er bestaan ook voorzieningen in de scholen, maar die zijn wegens
gebrek aan personeel, toezicht, verouderde vormgeving, waardoor er geen aparte toegangswegen zijn,
meestal niet toegankelijk. Ook valt te betreuren dat de openingstijden van sommige openbare
voorzieningen niet samenvallen met de vrije tijd van potentiële gebruikers.
De Noord-Oostwijk beschikt noch over een stadion, noch over een openbaar zwembad, een
sportcomplex of omnisport-terrein. Toch bestaan er enkele infrastructuren, met name in de scholen en
bij de Koninklijke Militaire School (onlangs aangelegd zwembad en sportterreinen), maar die zijn
nauwelijks toegankelijk voor het publiek of ondergebruikt. Er zijn wel enkele sportvoorzieningen in
de open lucht en enkele speelpleinen te vinden (bijvoorbeeld het in 2000 vernieuwde sportveld aan
het de Margaretasquare, het in 2003 gerenoveerde speelplein aan de Ambiorixsquare, in het
Leopoldpark of in het Jubelpark). De ruimten voor vrijetijdsbesteding en rust in de Noord-Oostwijk
vallen samen met de openbare parken. De grote parken (Leopold en Jubelpark) en de squares spelen
een duidelijke sociale rol en vormen tijdens de middaguren en in het weekend algemeen bekende
"ademruimten". Tot slot valt erop te wijzen dat het Jubelpark de plaats is, waar veel jaarlijks
terugkerende evenementen georganiseerd worden (de 20 km van Brussel, de Drive in Movie, operatie
Dring Dring,…).
De Zuidwijk telt verschillende sportinfrastructuren. Er wordt een bepaald aantal privé zwembaden
geteld. De voor het publiek toegankelijke installaties zijn die op de site van de U.L.B., het
paardensportcentrum l’Etrier, de Brussels Lawn Tennis alsook de activiteiten in het Ter Kamerenbos.
De rust- en ontspanningsruimten vallen samen met de parken en de tuinen en vooral met het Ter
Kamerenbos, waar er zich bij gelegenheid verschillende activiteiten afspelen zoals de universitaire
Montgolfiades, de wieler 24-uur, de aperitiefconcerten op zondag ‘s zomers,…
Laken kan natuurlijk genieten van de sportinfrastructuren rondom de site van de Heizel : het
sportcomplex van de Heizel62, Victor Boinstadium, Oceade, de schaatsbaan en Primerose Tennis
Club. De invloed van die sportinfrastructuren op plaatselijk niveau is echter minimaal, doordat ze zich
meer richten op een klantenkring die afkomstig is van buiten Laken. Eigenlijk zijn het zwembad en
het omnisportcentrum (Kerkeveldstraat) de enige sportinfrastructuren met een plaatselijke invloed, die
op het grondgebied van Laken aanwezig zijn. Er zijn maar heel weinig terreinen in de open lucht. Het
gebrek aan groene ruimten en speelterreinen in de zuidelijke wijken van Laken wordt beetje bij beetje

62

Het grootste van het Gewest.
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opgevangen bij middel van de wijkcontracten voor de Maria-Christinawijk en de Paleizen over de
Bruggenwijk (speel- sportplein op het J.B Willemsplein, bomenrijenen).
Brussel-Noord beschikt over enkele sportinfrastructuren, waaronder het sportcentrum van NederOver-Heembeek, de omnisportzaal en het sportcentrum van de MIVB in Haren of het sportcentrum
aan de Werkhuizenkaai. Watersport is goed vertegenwoordigd met de Brussel Royal Yachting Club,
l’Union Nautique (Watersportbond) en le Sport Nautique (de Watersport). Voor rustgebieden is
gezorgd in de drie parken (het Maximiliaanpark, het Begijnenbosdal en het Meudonpark), maar ook
het gemeentelijk sportcentrum in Neder-Over-Heembeek en een groot aantal niet-bebouwde terreinen
in Haren waar er overal groen te vinden is.

6.1.3.

CULTURELE VOORZIENINGEN

De Stad Brussel beschikt over een groot aantal culturele voorzieningen. Ook hier weer zijn ze
uitermate afwisselend en hebben ze al naargelang hun belang een uitstraling naar de wijk, het Gewest,
het land of zelfs internationale reikwijdte. Onder die voorzieningen vallen bibliotheken, culturele
centra, theaters, concert- en evenementenzalen, musea, galerijen en tentoonstellingszalen, bioscopen,
plaatsen van gebed,…
Ook de straat is een belangrijke plaats geworden voor culturele expressie63. Er vinden jaarlijks
bepaalde belangrijke culturele manifestaties plaats. Vermelding verdienen de Brussel Jazz Marathon,
de Zinneke Parade, de Ommegang en de Meyboom. Maar ook andere evenementen van geringere
omvang kunnen actief bijdragen tot de culturele bedrijvigheid in de Stad. Het betreft hier wijkfeesten,
rommelmarkten en braderijen, markten,…Die activiteiten worden vaak georganiseerd door
wijkcomités, jongerenhuizen of verenigingen. Ze kunnen een wijk een bijzondere sociaal-culturele
identiteit geven.
De Vijfhoek komt enigszins over als de plaatsbij uitstek van culturele concentratie. Natuurlijk heeft
de Kunstberg hier de hoofdrol als belangrijkste culturele pool. Hij gaat echter gedeeltelijk gebukt
onder die culturele monofunctionaliteit. Net als de andere infrastructuren met bovengewestelijke
invloed zit het hoofdprobleem in het gebrek aan zichtbaarheid van bepaalde gebouwen. Bovendien is
de bereikbaarheid er soms moeilijk.
De rol van de Vijfhoek als centraal punt blijft zich alsmaar uitbreiden met de installatie van nieuwe
culturele plaatsen als het “théâtre des Martyrs” of het Museum voor Muziekinstrumenten. Aan andere
culturele voorzieningen werden er dan weer ingrijpende renovatiewerkzaamheden uitgevoerd. Dat
was het geval met de Bellevue-museum, met de Archieven van de Stad Brussel en met de Koninklijke
Vlaamse Schouwburg. Ook werden er aan sommige culturele gebouwen uitbreidingswerkzaamheden
uitgevoerd, onder andere aan de Koninklijke Musea voor Schone Kunst in Brussel en het Koninklijk
Munt-theater. Het is van belang er op te wijzen dat die voorzieningen of die uitbreidingen aan
bestaande voorzieningen voor een groot deel geïnstalleerd werden in de plaats van gebouwen die al
sinds lang leegstonden. Ze dragen ook vaak bij tot de herbestemming van een geklasseerd
patrimonium en nemen zo deel aan het behouden van gebouwen met een hoge architectonische
kwaliteit. Tot slot is het van belang te kunnen vaststellen dat de bioscopen weer terug zijn in de stad.
De musea van het Jubelpark vormen een belangrijke culturele pool in de Stad Brussel en de
voornaamste pool in de Noord-Oostwijk. Op deze site liggen 5 musea64 geconcentreerd die jaarlijks
zo’n drie miljoen bezoekers ontvangen. Deze site gaat echter gebukt onder zijn uitzonderlijke omvang
63
64

In dit opzicht is de in het kader van Brussel 2000 georganiseerde Zinneke Parade een frappant voorbeeld.
De Koninklijke Musea voor Kunst en voor Geschiedenis, het Koninklijk Museum van het Leger en voor
Militaire Geschiedenis, het Wereldpaleis voor de Automobiel, het Museum van het Leopoldpark en het
Koninklijk Instituut voor Natuurwetenschappen van België.
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en ligt er een beetje geïsoleerd bij in een residentiële en administratieve omgeving. Ook de
bereikbaarheid van het complex is niet optimaal. Daar waar de musea bijzonder goed
vertegenwoordigd zijn in de Noord-Oostwijk, valt er echter een werkelijk gebrek te constateren op het
gebied van andere artistieke en culturele activiteiten. Er dient echter nog gewezen te worden op het
feit dat het Jubelpark de grote moskee van Brussel herbergt.
De “Université Libre de Bruxelles” en het Ter Kamerenbos vormen de belangrijkste culturele polen in
de Zuidwijk. De U.L.B. is de plaats waar een groot aantal conferenties, concerten en tentoonstellingen
gehouden worden. Ook zijn er verschillende bibliotheken te vinden die een groot aantal domeinen
bestrijken (toegepaste wetenschappen, sociale wetenschappen, recht,…) evenals een mediatheek. Het
« Théâtre de Poche » ligt in het Ter Kamerenbos.
In Laken vormt de site van de Heizel, met onder meer het Koning Boudewijnstadion en het
bioscoopcomplex Kinépolis, een bovengewestelijke culturele pool. Die pool mag niet doen vergeten
dat Laken ook beschikt over een druk verenigingsleven en een uitgebreide volkscultuur. De
jongerenhuizen, de culturele centra, de sport- en de religieuze verenigingen doen actief mee aan het
sociale en culturele leven in Laken. Bovendien spelen er zich min of meer regelmatig heel wat
evenementen af : rommelmarkten en braderijen, de wekelijkse markt op het Bockstaelplein,…
Voor Brussel-Noord zijn er niet veel culturele polen te onderscheiden en er kunnen slechts enkele
occasionele evenementen of activiteiten aangegeven worden, die gebruik maken van de openbare
ruimte. Hierbij kan onder meer het huis van de Amaliacreatie in het voormalig gemeentehuis, de
wekelijkse markt op de Antwerpsesteenweg, de kermis en de markt op het Peter Benoîtplein, de
rommelmarkt in de François Vekemansstraat en de jaarlijkse braderij in de De Wandstraat en op het
Sint-Nikolaasplein in Neder-Over-Heembeek vermeld worden. De site van Thurn & Taxis biedt echter
aanzienlijke mogelijkheden en moet plaats bieden voor culturele evenementen zoals '
Couleur Café'
.
De site biedt sinds 2002 onderdak aan de circusschool.

6.1.4.

BUURTVOORZIENINGEN

Buurtvoorzieningen zijn de voorzieningen die beantwoorden aan de behoeften van het dagelijks leven
van de bewoners. Er kunnen in het algemeen buurtwinkels en buurtdiensten onderscheiden worden :
- buurtwinkels verschaffen de basisbehoeften en hebben rechtstreeks betrekking op de woonfunctie.
- buurtdiensten omvatten postkantoren, telefooncellen, bankagentschappen,
politiecommissariaten,…65
Het is moeilijk een diagnose op te stellen van de toestand voor de buurtvoorzieningen, want als er niet
aan die behoeften wordt voldaan in de wijk zelf, wordt die nood vaak gelenigd in de naburige
gemeente of wijk. Meningen over toereikende aanwezigheid van buurtvoorzieningen zijn moeilijk te
evalueren en moeten het voorwerp uitmaken van een specifieke studie.
Men mag er echter van uit gaan dat het bepaalde plaatsen in de Stad in het bijzonder ontbreekt aan
buurtvoorzieningen en dan vooral winkels :
In de Vijfhoek zijn er drie wijken met een onderbezetting aan buurtwinkels, namelijk de wijk Onze
Lieve Vrouw ter Sneeuw, de as Broekstraat- Sint-Hubertusgalerij en omgeving en de as SintJansplein – Kapellenkerkstation.

65

In een ander register vormen de plaatselijke speel- en groene ruimten ook buurtvoorzieningen
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De Noord-Oostwijk wordt gekenmerkt door een algemeen tekort aan winkels voor de basisbehoefte en
aan warenhuizen. De bevolking moet zich buiten de wijk begeven om belangrijke inkopen te doen66.
In de Zuidwijk is geen enkel grootwarenhuis te vinden en ook buurtwinkels zijn er zeldzaam. Door
zijn geografische uitgestrektheid is de Zuidwijk echter een bijzonder geval : hij kan profiteren van een
groot aantal voorzieningen die in de naburige wijken liggen, namelijk in de gemeenten Elsene, SintGillis en Ukkel.
Tot slot hebben ook de wijken langs het kanaal te maken met een tekort op het gebied van
buurtdienstverlening.

6.2.
6.2.1.

SOCIALE SECTOR EN GEZONDHEIDSZORG
SOCIALE INDICATOREN

Aan de hand van diverse sociale indicatoren kan de algemene evolutie van de sociale gesteldheid van
de Stad Brussel tot 1998 omschreven worden. Hieronder wordt de algemene toestand van de Stad
omschreven in vergelijking met die van het Gewest en van de provincies Waals en Vlaams Brabant.
Sommige van die indicatoren werden al aangekaart in het hoofdstuk in verband met de bevolking en
de huisvesting, evenals in het hoofdstuk over de werkgelegenheid en de economische activiteiten. Er
werden dus twee indicatoren meer diepgaand uitgewerkt : de inkomsten per inwoner en het aantal
personen dat leeft van het minimuminkomen.
Tabel 3 : gemiddeld netto belastbaar inkomen per inwoner in duizenden franken en evolutie buiten index.
Stad Brussel
Totaal BHG
Vlaams Brabant
Waals Brabant

1990
260.3
100
304.1
100
350.22
100
351.2
100

1994
294.5
96.84
341.6
97.54
423.43
110.35
415.8
108.06

1995
301
96.23
348.9
96.98
442.46
113.54
433.5
110.93

1996
308.7
95.38
357.4
96.24
459
115.87
449.3
113.1

1997
315
94.7
365.6
95.32
471.6
117.5
462.9
115.01

De economische en sociale situatie van de bevolking van de Stad Brussel is niet onverdeeld positief.
Het gemiddelde inkomen per inwoner neemt wel toe, maar de ermee samenhangende
"gezondheidsindex" daalt gestaag van 1990 tot 1997. Dit geldt ook voor het Brusselse Gewest, maar
in lichtjes mindere mate. Daar staat tegenover dat het gemiddelde inkomen per inwoner in Vlaams
Brabant en Waals Brabant ononderbroken stijgt. Deze situatie valt voor een groot deel te verklaren
vanuit de bevolkingsdynamiek. Het zijn globaal genomen immers de gezinnen met goede of
gemiddelde inkomens die het Brusselse Gewest verlaten om zich in de rand te gaan vestigen, terwijl
de minder bedeelde bevolkingsgroepen in de stad blijven. Deze situatie zorgt in termen van
belastinginkomsten voor een reëel probleem voor de Stad en het Gewest.
Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kan dan wel niet beschouwd worden als een "stiefmoederlijk
bedeeld" gewest, toch is het vanuit economisch en sociaal standpunt op weg naar verpaupering. De
66

Er liggen enkele grote winkelkernen in de nabijheid van de Noordoostwijk : de Tongerse straat, het SintJoostplein, het Daillyplein, het Jourdanplein en het Luxemburgplein.
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studie naar de ruimtelijke spreiding van de gemiddelde inkomens per inwoner toont aan dat de laagste
inkomens massaal te vinden zijn in de Vijfhoek en de eerste kroon (zie Tabel 4) en dat de grootste
gemiddelde armoede overeenkomt met de wijken in de Zennevallei, langs het kanaal en de
spoorweginstallaties. Eveneens valt er op te merken dat de Stad Brussel qua gemiddeld inkomen per
inwoner in 1997 stevig onder het gewestelijke gemiddelde ligt.
Tabel 4 : schaal van de gemiddelde inkomens aan de hand van de verklaringen 1997 aan de PB per inwoner per
gemeente en aantal inwoners per aantal houders van een minimuminkomen of het equivalent ervan.
Gemeente
Sint-Joost-ten-Noode
Sint-Gillis
Schaarbeek
Sint-Jans-Molenbeek
Stad Brussel
Anderlecht
Elsene
Etterbeek
Koekelberg
Gewestelijk gemiddelde
Vorst
Evere
Jette
Sint-Agatha-Berchem
Ganshoren
Sint-Lambrechts-Woluwe
Oudergem
Ukkel
Watermaal-Bosvoorde
Sint-Pieters-Woluwe

Gemiddeld inkomen Plaats Inw./met min.ink Plaats Stadskroon
/inw. (BEF)
189.200
1
19,83
1
I
255.800
2
22,95
2
I
291.400
3
57,46
9
I+II
295.500
4
31,54
5
I+II
I+II
308.700
5
28,08
3
330.500
6
66,36
10
I+II
348.400
7
34,15
6
I+II
349.200
8
29,54
4
I
351.500
9
80,99
14
I
357.400
45,28
359.900
10
68,32
11
I+II
393.000
11
53,86
8
II
418.700
12
47,33
7
II
432.800
13
75,51
12
II
441.100
14
169,28
18
II
445.200
15
122,47
16
II
456.700
16
79,52
13
II
466.100
17
94,73
15
II
466.200
18
144,21
17
II
480.100
19
184,48
19
II

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ligt het aantal personen met een minimuminkomen en
equivalent in de buurt van de 21.000. Deze situatie is tamelijk verontrustend. Ze volgt op een
aanzienlijke toename van het aantal personen met een minimuminkomen in het begin van de jaren 90.
Thans valt er een zekere stabilisering van dit aantal waar te nemen.
Tabel 5 : evolutie van het aantal personen met een minimuminkomen en equivalent daaraan op 31 december
Stad Brussel
Totaal BHG

1993
4.409
100
16.538
100

1994
5.206
118,08
18.712
113,15

1995
5.536
126,17
20.044
121,20

1996
4.777
108,35
20.285
122,66

1997
4.774
108,28
21.050
127,28

Het aantal personen met een minimuminkomen nam in 1996 en 1997 in Brussel minder toe dan in het
Gewest. Die situatie moet echter gerelativeerd worden, want het aantal inwoners per houder van een
minimuminkomen bedraagt 28 voor Brussel terwijl het voor het Gewest 45 bedraagt (zie Tabel 4).
De gegevens in verband met de werkgelegenheid en de werkloosheid werden behandeld in hoofdstuk
3. Er dient echter aan herinnerd te worden dat de stijging van de werkloosheid van 1990 t/m 1997 zeer
spectaculair is met een piek van bijna 45% toename in 1996 ten opzichte van 1990 in Brussel (zie
Tabel 6). De cijfers zijn sinds 1995 min of meer gestabiliseerd.
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Maar op het niveau van het Gewest bedroeg het aantal werkzoekenden, afgezien van de werklozen
met een uitkering nog meer dan 22.000, terwijl het aantal personen dat niet meer in de statistieken
voorkwam meer dan 25.000 bedroeg. Dat betekent dus dat er een actieve persoon op 4 is die getroffen
is in het Gewest en dat geldt vermoedelijk ook voor de Stad.
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Tabel 6 : evolutie van het aantal volledig werklozen met een uitkering

Brussel
Totaal BHG
Waals Brabant
Vlaams Brabant

1990
6.833
100
40.864
100
8.312
100
18.206
100

1993
9.012
131,89
54.877
134,29
12.971
156,05
27.116
148,94

1994
9.134
133,67
59.514
145,64
13.854
166,67
30.016
164,87

1995
9.776
143,07
60.595
148,28
13.896
167,18
28.065
154,15

1996
9.878
144,56
60.101
147,08
13.559
163,13
24.427
134,17

1997
9.690
141,81
59.328
145,18
14.042
168,94
23.488
129,01

Tabel 7 : totaal aantal werkzoekenden en personen die niet meer in de statistieken voor werkzoekenden
voorkomen
Totaal BHG
Bevolking/werkzoekende

1990
85.633
100
11,26

1993
90.103
105,22
10,53

1994
94.496
110,35
10,07

1995
104.450
121,97
9,08

1996
104.407
121,92
9,10

1997
106.994
124,94
8,91

Kort samengevat moet een inwoner op 15 die de leeftijd heeft om te werken in het Gewest zien rond
te komen van enkel het minimuminkomen. Het totaal aantal volledig werklozen met een uitkering
haalt de 60.000 personen. In vergelijking met de ongeveer 614.000 geraamde banen in het Gewest in
1997 is er dus bijna één werkloze per 10 banen. Worden de personen met een minimuminkomen
opgeteld bij de werklozen, bij de andere werkzoekenden en bij de personen die het zoeken naar een
baan hebben opgegeven, dan valt er te constateren dat zo goed als één inwoner op 6 moet rondkomen
van minimumuitkeringen of leeft in zeer moeilijke omstandigheden. Geëxtrapoleerd naar de gezinnen,
waarbij alle soorten inkomens bij elkaar gezet worden, wordt het in het Gewestelijk
Ontwikkelingsplan de bevolkingsgroep van de Brusselse bevolking met een zwak profiel (waarvan het
gemiddelde netto inkomen per gezin lager ligt dan 30.000 franken per maand) geschat op 23,4%
(ofwel 1 op 4,3). De situatie in de Stad verschilt helemaal niet van het gewestelijk gemiddelde.

6.2.2.

HET OCMW

De sociale problematiek heeft betrekking op de vele facetten van armoede en ongelijkheid. Hij
ressorteert onder de federale, communautaire en gewestelijke bevoegdheden, maar ook onder de
plaatselijke en gemeentelijke bevoegdheden.
Het is het OCMW dat het geheel van het sociale beleid van de Stad bundelt en coördineert. Het is zijn
rol erop toe te zien dat iedere persoon aanspraak kan maken op maatschappelijke hulp. De verzoeken
om hulp bij het OCMW van Brussel worden steeds gevarieerder en zijn een weerspiegeling van de
evolutie van de maatschappelijke drama’s. Ze hebben nu trouwens net zo goed te maken met
verzoeken om financiële hulp, huisvesting, gezondheidszorg en werk als verzoeken om hulp in
verband met drugsproblemen, daklozen of ontwrichte gezinnen.
Deze situatie vraagt om antwoorden, eigen aan de verschillende problemen. Dat bracht het OCMW
ertoe een "Globaal sociaal plan" uit te werken. Dit plan heeft een duur van drie jaar en houdt zich
bezig met twee delen : maatschappelijke hulp en maatschappelijke actie. Het gaat vergezeld van
maatregelen op het gebied van het opnieuw op elkaar afstemmen van de maatschappelijke hulp en het
beheerskader ervan, van beheers- en planningsinstrumenten, en van het beheren van human resources.
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Het luik « maatschappelijke hulp » heeft tot doel de door de aanvrager aangetroffen problemen meer
individueel gericht aan te pakken (zowel op het vlak van wettelijke hulp als op dat van specifieke
behoeften). Om rekening te kunnen houden met deze plaatselijke dimensie heeft het OCMW sommige
van haar sociale diensten gedecentraliseerd en 12 sociale steunpunten geopend. Deze steunpunten
laten toe de aanvragers beter te ontvangen en de problemen in functie van de wijken te identificeren
worden. Ze kunnen zich ook openstellen naar het verenigingsleven toe om zo gecoördineerde acties te
voeren.
Het luik "maatschappelijke actie" heeft tot doel het recht op integratie werkelijk door te voeren. In het
integratiecontract wordt ernaar gestreefd in te gaan op acute problemen (zoals huisvesting, opnieuw te
werkstellen, gezondheid, etc.). Het verloopt via het ontwikkelen van sociaal-economische projecten
en het opnieuw tewerkstellen van de geholpen personen.
Ook op het gebied van patrimoniumbeheer wilde het OCMW haar acties beter focussen door voorrang
te geven aan de verkoop van haar goederen buiten de Stad ten behoeve van herinvestering in het
centrum en in de probleemwijken.

6.2.3.

GEZONDHEIDSZORG

Teneinde de gezondheid van de bevolking in het Brussels Gewest te kunnen analyseren en het
opzetten van een beter gericht gezondheidsbeleid te vergemakkelijken richtte de Gezamenlijke
Communautaire Commissie in juni 1999 een Observatorium voor de gezondheid op. Gezien de
recente oprichtingsdatum was het helaas nog niet in staat studies in verband met de gezondheid in het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest te publiceren.
Er bestaat een belangrijk verband tussen de gezondheid67 van de bevolking en haar leefklimaat. Er
zijn namelijk duidelijke wisselwerkingen aangetoond tussen gezondheid en huisvesting,
arbeidsomstandigheden en omgeving. De belangrijkste problemen staan hier vermeld.
- Chronische loodvergiftiging68 : de resultaten van een in 1991 gepubliceerde studie tonen aan dat bij
een testgroep van 533 kinderen (gekozen uit een risicogroep van de bevolking) de aanwezigheid van
lood in het bloed in 11% van de gevallen werd geconstateerd. Er spelen twee factoren in de
omgeving van het kind die een verhoogd percentage van lood in het bloed in de hand werken en zo
ook dus het ontstaan van chronische loodvergiftiging. Het gaat om renovatiewerken en het hand /
mond-gedrag. De in het stromend water in de woningen aangetroffen hoeveelheden lood
daarentegen houden in de bezochte woningen geen duidelijke risicofactor in.
- Luchtvervuiling binnenshuis : met dit type vervuiling wordt door de openbare instanties weinig
rekening gehouden. De weerslag op de gezondheid van vervuiling binnenin de woning is echter veel
hoger dan die van de vervuiling buiten. De voornaamste vervuilers binnenshuis zijn radon, CO,
stikstofoxyde, lood, asbest, FTTA (sigaretten,…), biologische vervuilers (microben, mijten,
stuifmeel,…), etc. Een gemeenschappelijk punt van al deze vervuilende factoren is het ontbreken
van middelen om ze af te voeren (verluchtingssysteem, …)

67
68

De gezondheid wordt niet alleen bepaald door de afwezigheid van ziekten maar ook door "een staat van
biologisch, psychologisch en sociaal welzijn".
Chronische loodvergiftiging wordt omschreven als een chronische vergiftiging door loodzout. In het Brussels
Gewest is de plombemielimiet ter bepaling van loodvergiftiging vastgesteld op 200 µg per liter bloed.
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- Koolstofmonoxydevergiftiging (CO) is een belangrijke oorzaak van ziekte en overlijden in het
Brussels Gewest (meer dan 400 ziekenhuisopnames per jaar). Vooral jonge kinderen zijn bijzonder
gevoelig voor koolstofoxyde. Ongevallen thuis (heel vaak het gebruik van een niet conforme
sanitaire installatie of verwarming) vormen de meest voorkomende oorzaak voor ongevallen. De
eerste factor die speelt bij het risico op vergiftiging is de leeftijd van het gebouw. Het Sint-Pieter
ziekenhuis met haar dienst Hyperbare Geneeskunde krijgt het grootste aantal vergiftigingsgevallen
binnen (45,5%). Verder heeft de Stad een folder opgesteld om de mensen te sensibiliseren voor het
thema en heeft hem verspreid in het kader van de wijkcontracten.
De Stad Brussel beschikt over een uitgebreid netwerk aan sanitaire voorzieningen en instrumenten die
bestemd zijn voor de bevolking. Deze diensten richten zich meestal tot precieze bevolkingsgroepen en
hun actieradius verschilt sterk naargelang hun aard. Er kunnen vier niveaus onderscheiden worden :
- De basisvoorzieningen (of van de eerste graad) : onder die voorzieningen vallen de diensten van het
OCMW, van het Centrum voor Maatschappelijke Hulp, thuiszorg, kinderopvang en de huisartsen.
Het zijn dus niet gespecialiseerde diensten die gericht zijn tot een groot publiek en die in de
onmiddellijke omgeving van de bevolking te vinden zijn.
- De diensten van de tweede graad : dat zijn de diensten die gespecialiseerd zijn in bepaalde
problemen of minder bedeelde zones. Hieronder vallen bij voorbeeld de Diensten voor Geestelijke
Gezondheid of de voor gehandicapten gespecialiseerde PMS-centra.
- De diensten van de derde en vierde graad : onder deze diensten vallen die uit het ziekenhuismilieu
met de ziekenhuizen, de rusthuizen, de psychiatrische instellingen en de medisch-pedagogische
instituten.
Het is moeilijk het aanbod aan gezondheidszorg in de verschillende wijken van de Stad te analyseren,
want verzoeken daarom kunnen vaak in andere wijken worden ingevuld. De op gewestelijk niveau
beschikbare gegevens geven echter wel een overzicht van het medisch netwerk voor de Stad Brussel.
Zo ligt de vertegenwoordiging van artsen in het Brusselse Gewest duidelijk hoger dan die in
Vlaanderen en Wallonië. Deze « over-vertegenwoordiging » komt in het bijzonder naar buiten bij de
praktizerende specialisten. (In 1997 waren er 56,5 artsen per 10.000 inwoners in Brussel tegen 35,1
voor heel België).
Globaal genomen daalt de capaciteit van de ziekenhuizen in het Brussels Gewest sinds de helft van de
jaren 1980. In 1986 telde het Gewest nog 57 ziekenhuizen voor een totaal van 10.282 bedden. In 1995
bedroeg het aantal ziekenhuizen 45 voor een totaal van 9.570 bedden.
Als erfenis uit het verleden liggen er veel ziekenhuizen op het grondgebied van de Stad Brussel. De
voornaamste ziekenhuisdiensten in de Stad Brussel zijn het Universiteitsziekenhuis Sint-Pieter, het
Brugmann-ziekenhuis69, de algemene kliniek Sint-Jan, de kliniek César De Paepe en het Militair
Hospitaal70 in Neder-Over-Heembeek.

69
70

In Laken onderscheidt het Brugmann-ziekenhuis zich onder meer door de aanwezigheid van het Universitaire
Kinderziekenhuis Koningin Fabiola.
De toekomst van het Militair Hospitaal is onzeker. Er werden al verschillende projecten ingediend, maar tot
op heden werd er geen enkel definitief uitgekozen.
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Wat de rusthuizen betreft, bleef het aantal openbare instellingen voor rusthuizen sinds 1990 gelijk,
het aantal privé instellingen daarentegen liep sterk achteruit. Het totaal aantal beschikbare bedden
bleef maar toenemen om zich uiteindelijk in de jaren 1990 te stabiliseren in de omgeving van 16.000.
De capaciteit aan rusthuizen en aan rust- en verzorgingshuizen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
is hoger dan in de rest van het Koninkrijk. (In 1997 waren er 36,9 erkende bedden per 10.000
inwoners in Brussel tegen 31,4 voor heel België).
Tot slot werden in 1997 de uitgaven per gezin aan gezondheidszorg voor de Brusselse bevolking
geëvalueerd op 2.637 BF/maand (ofwel 5,2% van het inkomen van de gezinnen). Deze opgelopen
kosten zijn in het Brussels Gewest hoger dan in de andere twee gewesten. Het nationale gemiddelde
aan gezondheidskosten bedraagt namelijk 2.096 BF/maand, ofwel 4% van het inkomen van de
gezinnen. De gezinnen die problemen ondervinden om hun financiële bijdrage aan de
gezondheidszorg te betalen worden geschat op 44% (tegen 42% in Wallonië en 25% in Vlaanderen).
Tot slot wordt het aantal gezinnen dat verzorging uitstelde om financiële redenen geschat op 19%
(11% in Wallonië en 4% in Vlaanderen).

6.2.4.

DE TOESTAND PER WIJK

Ter herinnering, op het niveau van de Stad Brussel gaven hoofdstuk 2 en 3 al aan dat er drie minder
bedeelde wijken zijn, zowel op het gebied van de huisvesting71 als op dat van het sociaal-economische
profiel72 van de inwoners ten opzichte van de andere wijken in de Stad. Het betreft hier de zuidelijke
wijk in Laken, de westelijke Vijfhoek (vooral het zuiden ervan met de Marollen) en de Noordwijk.
Tabel 8 : spreiding per wijk van personen die tussen 1 januari en 15 augustus 1995 financiële hulp kregen van het
OCMW.
Wijk
Vijfhoek
Laken
Brussel-Noord
Noordoost
Louiza
Totaal Stad Brussel

Aantal

% op totale bevolking
5 487
2 791
1 171
1 081
169
10 699

13,16
6,22
4,51
7,25
1,94
7,86

Tabel 8 bevestigt deze constatering voor een deel, want meer dan 50% van de personen die tussen 1
januari en 15 augustus 1995 financiële steun genieten van het OCMW zijn afkomstig uit de Vijfhoek,
hetzij 13,2% van haar inwoners. Zo kregen 1171 inwoners van Brussel-Noord bijstand van het
OCMW en daarvan maakte 9,1% deel uit van de bevolking van de Noordwijk, 2,6% van de bevolking
van Neder-Over-Heembeek en slechts 1,5% van de bevolking van Haren. Bovendien wordt deze
situatie bevestigd in de recente studie die het IPSoM van de KUB verrichtte voor rekening van het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest in het kader van een studie naar het « multiculturele beleid en
toegang tot het burgerschap in Brussel (zie diagnose-kaart).

71
72

De algemene staat van de bebouwing is er tamelijk oud en het percentage woningen zonder het kleine comfort
is er hoger dan in de andere wijken van de Stad.
Deze drie wijken hebben een bevolking met een betrekkelijk gelijk sociaal-economisch profiel : een sterke
vertegenwoordiging aan buitenlandse, jonge bevolking met een tamelijk laag inkomen. Bovendien geven die
wijken een hoog werkloosheidspercentage te zien.
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6.3.

VEILIGHEID EN PREVENTIE 73

In tegenstelling tot de "georganiseerde misdaad", die gericht is op de autoriteiten en tamelijk
onbekend bij het grote publiek wordt de "kleine criminaliteit" (vandalisme, agressie, diefstal,…)
onmiddellijk door de bevolking opgemerkt. In het kader van het Gemeentelijk Ontwikkelingsplan
wordt voornamelijk dit laatste probleem behandeld.
Ook moet er onderscheid gemaakt worden tussen objectieve veiligheid, die daadwerkelijk in verband
staat met criminaliteit en subjectieve veiligheid, die meer te maken heeft met een gevoel en die
samenhangt met factoren op het gebied van territorium en omgeving. De factor die het meest een
positieve invloed uitoefent op het gevoel van veiligheid is sociale controle in de openbare ruimte.
Daarna komen de intensiteit van de verlichting, de aanwezigheid van inwoners in de naburige
gebouwen en het feit goed zicht te hebben op de ruimte in zijn geheel. De strijd tegen het gevoel van
onveiligheid verloopt dus hoofdzakelijk via de strijd tegen grote breuken in de stadsstructuur en tegen
de monofunctionele wijken, die zowel objectieve als subjectieve onveiligheid teweegbrengen.
De strijd tegen de misdaad en tegen onveiligheid valt niet alleen onder repressief beleid, maar ook
onder preventief beleid. Het beleid op het gebied van huisvesting, werkgelegenheid, onderwijs en
vorming kan namelijk een daadwerkelijke invloed hebben op de misdaad en de onveiligheid in de
stad. Bovendien treft onveiligheid in de stad vaak op discriminerende wijze de sociaal meest
verzwakte bevolkingsgroepen. Het beleid op sociaal vlak, op het vlak van immobiliën en openbaar
beheer zijn dus ook sterk betrokken bij veiligheid en preventie.
Het gemeentelijk niveau blijft een van de bevoorrechte plaatsen voor de verschillende vormen van
veiligheidsbeleid als gevolg van de verantwoordelijkheden die de Burgemeester en de Politie op dat
gebied hebben. In het kader van steun aan actie op het niveau van de gemeente worden in het
Gewestelijk Ontwikkelingsplan de volgende beleidsvormen aanbevolen : duidelijkere aanwezigheid
van de politie op het terrein en wijkpolitie, het ontwikkelen van preventieve actie, verbeteren van het
functioneren van de politie en van haar imago, alsook het organiseren van de samenwerking en de
coördinatie tussen de verschillende politiediensten.
Twee grootscheepse acties werden vóór de federale hervorming gevoerd op het grondgebied van de
Stad. Het betreft de Politiehervorming en de veiligheidscontracten.

6.3.1.

POLITIEHERVORMING VAN BRUSSEL

Met de bedoeling efficiënter te zijn en in te staan voor betere dienstverlening aan de bevolking is er
bij de Politie van Brussel vanaf 1995 tot 2000 een reeks herstructureringen aan de gang. Die
herstructureringen houden een volledige omvorming in van de operationele en functionele gang van
zaken bij de Politie in de zin van de Octopus-wet.
Aanvankelijk hadden die herstructureringen betrekking op het functionele vlak, bij het reorganiseren
van de Algemene Diensten74 en de Centrale Directies75 die echte ondersteunende diensten zijn
geworden ; de basis voor het hele systeem is daarbij de structuur van de wijk.

73

74

In dit punt worden veiligheid en preventie ontwikkeld op het vlak van criminaliteit. De veiligheid en
preventie in verband met de huisvesting of het wegverkeer worden behandeld in de daarmee samenhangende
hoofdstukken.
Dat wil zeggen de interne hulpdiensten van de politie : Documentatie, Archieven, Sortering, Statistieken,
Logistiek, Boekhouding, Telematica en Administratieve Politie.
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Deze wijkstructuur is sinds 1998 geconcretiseerd door herverdeling op geografisch gebied. De politieafdelingen waren namelijk volledig verouderd en sloten niet meer aan bij de bestaande sociologische
en economische realiteit. Deze nieuwe herverdeling leidde tot twaalf afdelingen, die elk twee tot drie
wijken onder hun hoede hebben. Er werd ingestemd met ingrijpende financiële inspanningen en een
verhoging van het personeelsbestand.
Ook moet er gewezen worden op de op federaal niveau doorgevoerde hervorming van de
politiediensten. Zo zijn de 19 Brusselse gemeenten sinds 1 januari 2002 georganiseerd in zes
interpolitiezones, waar gemeentepolitie en rijkswachtbrigades samengaan. Zone 4 omvat BrusselElsene. Hij is verdeeld in 3 districten, 15 afdelingen en 35 wijken. Het eerste district bestrijkt de
Vijfhoek en de Noord-Oostwijk met de uitbreiding van de zone van het Europese parlement. Het
tweede bestrijkt Laken, Neder-Over-Heembeek en Haren, terwijl het derde Elsene, de Louiza- en de
Rooseveltlaan alsook het Ter Kamerenbos omvat. Een van de prioriteiten bij deze hervorming is het
herstellen van het vertrouwen tussen de burger en haar politie en wel door het oprichten van een
daadwerkelijke buurtpolitie.

6.3.2.

VEILIGHEIDSCONTRACTEN

De "veiligheidscontracten" zijn een programma, dat in 1992/93 door de Federale Staat opgestart werd.
Het bindt de Federale Staat, het Gewest en 10 Brusselse gemeenten, waaronder de Stad Brussel. De
veiligheidscontracten omvatten vier luiken : een luik voor de politie, een luik voor preventie, een luik
voor verslaving en een luik voor justitie.
Als gevolg van het veiligheidscontract konden er verschillende acties rechtstreeks door de Stad
gevoerd worden. Hierbij valt te wijzen op de oprichting van een dienst voor het begeleiden van
daklozen, de installatie van een Transitcentrum voor verslaafden, het opzetten van een bureau voor
hulp aan slachtoffers, alsook het in dienst nemen van een functionaris belast met preventie, onderwijsen sociale bemiddelaars, assistenten belast met overleg en een team voor het coördineren van de
jongerenhuizen.
Ook werd er burgerpersoneel in dienst genomen voor administratief werk, waardoor de wijkagenten
meer aanwezig konden zijn op het terrein en buurtwerk konden verrichten.
Onlangs werden de veiligheidscontracten onderworpen aan een evaluatie en werden ze
geheroriënteerd waarbij rekening gehouden werd met de plaatselijke realiteiten en met de door de
subsidiërende autoriteiten bepaalde nieuwe doelstellingen (samenlevingsovereenkomsten, oprichting
van de vzw BRAVVO in 2003).

75

Dat wil zeggen de leiding bij Interventies, de Gerechtelijke Directie, de directie voor Preventie en Jeugd en
de Verkeersdirectie.
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6.3.3.

EVOLUTIE VAN DE CRIMINALITEIT

De evolutie van de criminaliteit tussen 1991 en 1996 is positief, doordat ze met ongeveer 27% afnam
voor de Stad Brussel en met 13% voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Vooral het aantal gevallen
van agressie daalde ingrijpend (ongeveer –50%).
Tussen 1996 en 1997 valt er echter terug een aanzienlijke stijging van de criminaliteit te constateren
en dat voor ieder type criminaliteit.
Er bestaat geen duidelijk verschil in de evolutie tussen de gemeenten met een veiligheidscontract en
die zonder. De algemene evolutie van de criminaliteit in de gemeenten met veiligheidscontract is
lichtjes positiever dan in die zonder contract, behalve op het gebied van daden van agressie.
Tabel 9 : evolutie van de kleine criminaliteit

Stad Brussel

daden van agressie
1991 1996 1997
1329
618
974
100
46,5
73,3

autodiefstallen
1991 1996 1997
1846 1261 1365
100
68,3
73,9

inbraak, diefstal uit auto’s
1991
1996
1997
10.852
8.306
9.950
100
76,54
91,69

Totaal
gemeenten
met contract

Totaal
1996
10.185
72,61
29.164

1997
12.289
87,61
34.494

100

48,6

63,8

100

70,3

73,9

100

90,02

107,9

100
11.589

82,77
11.474

97,89
12.022

100
3.849
100

38,7
1.806
46,92

49,7
2.365
61,44

100
8.381
100

89
6.287
75,01

94
6.616
78,94

100
34.595
100

106
32.545
94,07

110,1
37.535
108,5

100
46.825
100

99,01
40.638
86,79

103,74
46.516
99,34

Totaal
gemeenten
zonder
contract
Totaal BHG

1991
14.027
100
35.236
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7. MILIEU
De Stad en vooral het stadscentrum worden gekenmerkt door een constante evolutie. Die blijkt niet
alleen uit haar morfologie of in haar activiteiten, maar ook in de banden die ze onderhoudt met de
natuurlijke ruimte. De kwaliteit van het stadsmilieu draagt net zoveel bij tot de bewoonbaarheid van
de Stad als de woningen of de sociale zekerheid. Daardoor vormt het een fundamenteel probleem.
Als ecosysteem onderscheidt de Stad zich door een zekere afhankelijkheid ten opzichte van de wereld
erbuiten. Om de concentratie aan personen en activiteiten die ze kent tevreden te stellen heeft de Stad
namelijk de invoer nodig van een aanzienlijke hoeveelheid fundamentele hulpmiddelen (water,
voeding, energie,..). Bovendien "produceert" ze overschotten (afval, afvalwater, geluidsoverlast,…),
die verschillende gevolgen hebben op de kwaliteit van haar milieu.
Het stadsmilieu omvat diverse aspecten, namelijk het aspect van het milieu in samenhang met het
groene netwerk, maar ook het geluidscomfort, het energieverbruik, de kwaliteit van de lucht, de
kwaliteit van het water en de bodem en de problematiek van het huishoudelijk afval.

7.1.

HET GROENE NETWERK

Zoals eerder al aangehaald in een voorgaand hoofdstuk beschikt de Stad Brussel globaal genomen
over voldoende groene ruimten. Binnen haar grondgebied is 28,5% van de openbare groene ruimten
van het Brussels Gewest te vinden76. Die laten een grote verscheidenheid zien qua omvang, functies
en netheid. Er kunnen verschillende soorten onderscheiden worden : aan de ene kant de parken, de
squares, de openbare en privé tuinen en de rijen bomen, die beschouwd worden als permanent en aan
de andere kant de stukken braakliggend land en de onbebouwde terreinen. Het beheer en het
onderhoud van de groene ruimten hangen niet uitsluitend van de Stad af. Het Gewest, de Federale
Staat, de NMBS, privé instanties en particulieren kunnen hier ook een rol in spelen.
Het totale oppervlak aan groene ruimten voor de Stad Brussel mag dan wel toereikend lijken, het
hoofdprobleem is ongetwijfeld te vinden in de spreiding ervan. Er zijn namelijk verschillende wijken
in Brussel die op het vlak van groene ruimten maar karig bedeeld zijn. De meest opvallende gevallen
zijn die van het zuiden van Laken, van de Noordwijk en van het westen van de Vijfhoek (die alle drie
echter dicht bewoond zijn). Dit gebrek aan groene ruimte valt ook te constateren in de Louizawijk,
maar wel in mindere mate. Voor de Vijfhoek en in de Noordwijk laten recente verwezenlijkingen die
ofwel ter studie liggen, al tot stand gebracht werden of op reglementair gebied bevestigd werden,
hopen op verbetering. De wijk in Laken ten zuiden van de spoorlijn daarentegen blijft echter
verstoken van groene ruimten : er is geen enkel groot openbaar park, weinig begroeiing in de
openbare weg, weinig private tuinen en weinig openbare ruimten. Niettemin verbeterd de situatie door
de realisatie van projecten van de wijkcontracten, die een aanvang namen begin 1997 (bomen in de
wegenis, herwaardering van de openbare ruimten).

76

De openbare groene ruimten nemen er ongeveer 1171,33 ha in beslag. In absolute cijfers is de Stad de
gemeente in het Gewest met de meeste openbare groene ruimten (334,67 ha). In verhouding tot het aantal
inwoners betekent dat 24,53 m² groene ruimte per inwoner (wat de Stad op het niveau van het Gewest op de
tweede plaats brengt).
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Tabel 1: Oppervlakte van de diverse types groene ruimten per gemeente buiten het Zoniënwoud (BIM, 1994)
Gemeente

Bevolking
(1991)

Anderlecht
Oudergem
Sint-AgathaBerchem
Stad Brussel
Etterbeek
Evere
Vorst
Ganshoren
Elsene
Jette
Koekelberg
Sint-JansMolenbeek
Sint-Gillis
Sint-Joost-tenNoode
Schaarbeek
Ukkel
WatermaalBosvoorde
Sint-LambrechtsWoluwe
Sint-PietersWoluwe
TOTAAL
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Toegankelijke
parken (ha)

m²/inw.
Toegankelijke
(toegankelijke
natuuropenbare
reservaten
groene ruimten)
(ha)
0
9,45
0
5,34
0
4,35

87.884
29.224
18.488

83,06
15,62
8,05

136.424
38.894
29.229
46.437
20.422
72.610
38.423
16.136
68.759

271,48
5,58
10,89
60,23
16,43
10,37
101,3
15,14
20,5

0
0
2,5
0
0
0
0
0
0

21,47
1,43
4,58
12,43
8,05
1,37
26,36
9,38
3,03

42.684
21.317

3,41
6,01

0
0

102.702
73.721
24.567

27,85
45,68
36,99

47.963

Sportruimten
(ha)

Begraafplaatsen
(ha)

Andere
(samen)

Openbare
groene
ruimten : totaal
(ha)
18,5
142,19
2
27,44
0
16,15

m²/ inw.
(totaal)

18,23
3,32
4,5

22,4
6,5
3,6

16,18
9,39
8,74

6
0
40
0
11
1,5
0
0

26,83
0
8,05
7,09
0
2,76
10
0,45
0

30,36
2,88
0
0
1,01
8,1
10
0,3
0

334,67
8,46
61,44
67,32
17,44
32,23
122,80
15,89
20,50

24,53
2,18
21,02
14,50
8,54
4,44
31,96
9,85
2,98

0,80
2,82

0
0

0
0

1,9
0

5,31
6,01

1,24
2,82

0
6,47
0

2,71
7,07
15,04

4,5
16,2
0

5
20,16
7

1
2,43
0

38,35
90,94
43,99

3,73
12,34
17,91

37,95

0

7,91

0

1,5

3,77

43,22

9,01

38.160

76,98

0

20,16

0

0

0

76,98

20,17

954.045

853,52

8,97

9,10

105,25

121,34

82,25

1171,33

12,28

APRIL 2004 – pagina 69/119

GEMEENTELIJK ONTWIKKELINGSPLAN
DOCUMENT 3: DIAGNOSE

7.2.

GELUIDSOVERLAST

Lawaai vertegenwoordigt binnen het stadsmilieu een belangrijke bron van vervuiling. Lawaai wordt
rechtstreeks door de bevolking waargenomen en wordt boven een bepaalde grens hinderlijk bij de
communicatie, maar kan dan ook lichamelijke ongemakken teweegbrengen (slaapstoornissen,
nervositeit,…). De bovengrens die als verdraagbaar wordt beschouwd bedraagt 65 dB(A). De bronnen
van lawaai in de stad zijn velerlei : het wegverkeer, het treinverkeer, het luchtverkeer en
buurtproblemen.
In Brussel hangen de voornaamste vormen van geluidsoverlast samen met het wegverkeer. Het
geluidsniveau met betrekking tot het wegverkeer hangt af van een groot aantal parameters (type
voertuig, bekleding van de weg, ligging van de wegen,…). In alle per wijk opgestelde dossiers wordt
verslag gemaakt van hoge geluidsniveaus in de omgeving van belangrijke verkeersaders. Er valt te
noteren dat ook bepaalde vormen van openbaar vervoer een grote bron voor geluidsoverlast zijn (zoals
de lijnbussen in smalle straten).
Sommige wijken van de Stad Brussel ondervinden veel hinder van lawaai als gevolg van luchtverkeer
rondom de luchthaven Brussel-Nationaal77. Dat geldt vooral voor het centrum van Haren en het
noorden van Neder-Over-Heembeek. Ook Laken wordt getroffen door deze vorm van overlast. De
strijd tegen geluidsoverlast als gevolg van vliegtuigen behoort helaas niet tot het bevoegdheidsgebied
van de gemeente.
Doordat het beperkt blijft tot de omgeving van de sporen veroorzaakt het lawaai van het
spoorwegverkeer meestal minder hinder dan het lawaai van het wegverkeer. Ook hier hangt het lawaai
in verband met de trein af van een groot aantal parameters (de kwaliteit van de sporen en de wagons,
de snelheid,…). Nog een andere vorm van overlast die sterk samenhangt met het spoorwegverkeer
zijn de trillingen. Vooral Haren en Neder-Over-Heembeek hebben te maken met dit soort
geluidsoverlast.
Buurtlawaai bestaat in twee vormen : de eerste vorm is betrekkelijk uitzonderlijk en tijdelijk
(burengerucht, bouwwerven, tijdelijke evenementen vooral in het centrum,…), de tweede is beter
voorspelbaar of terugkerend (in verband met de horeca, met dancings, met nachtelijke activiteiten,
met transportbedrijven, met veiligheidsdiensten,…). De Stad Brussel houdt zich bezig met
buurtconflicten in verband met het gedrag, onder meer door het opstellen van politiereglementen, door
invoering van bijzondere voorwaarden in stedenbouwkundige – en milieuvergunningen terwijl het
Gewest zorgt voor het opstellen van normen voor bouwwerven, met name op het vlak van lawaai.
Jammer genoeg blijft lawaai vanuit juridisch standpunt lastig te bepalen en de reglementeringen zijn
versnipperd over verschillende wetteksten. Toch heeft het Gewest enkele initiatieven doorgevoerd :
-

-

77

Een ordonnantie betreffende de strijd tegen lawaai in het stadsmilieu werd op 17 juli 1997
aangenomen. De besluiten ervan (van 02/07/1998) betreffen respectievelijk de strijd tegen
buurtlawaai en de strijd tegen lawaai en trillingen als gevolg van geklasseerde installaties. Deze
ordonnantie regelt ook de methode voor het controleren en opmeten van lawaai.
Twee besluiten betreffende de strijd tegen lawaai in het stadsmilieu werden aangenomen
op 02/07/1998. Zij wijzigen zo de uitvoeringsbesluiten van 2 juli 1998.
Ook werd er een Geluidsplan opgezet. Het doel ervan is de burgers van het Gewest te verzekeren
van hun recht op een gezond geluidsmilieu, maar daarbij de groei van de activiteiten wel te
garanderen. Haar actieprincipes zijn achtereenvolgens lawaai- en trillingspreventie, reductie en
De luchthaven Brussel-Nationaal ligt 10 km van het centrum van Brussel. Die ligging is uitzonderlijk dicht bij
het centrum van een stad.
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beperking van lawaai en tot slot akoestische bescherming (isolatie) van gebouwen en open
ruimten.
Tot slot heeft het BIM steun verleent bij het opstellen van de werking voor het verlenen van
subsidies voor geluidsisolatie van woningen.

-

7.3.

DE ENERGIE

Het aandeel aan verbruikte energie tussen de tertiaire diensten, de industrie en de gezinnen is
aanzienlijk verschillend voor de Stad Brussel en voor het Brussels Gewest.
Tabel 2 : energieverbruik in ktep78 1993.
Bevolking

Brussel

135.435

Totaal
BHG

949.217

Energieverbruik in ktep 1993

Tot verbr,
/inw
tep

industrie
18,8
5,35%
88,4

huisvesting
95,9
27,31%
851,7

Tertiaire
236,4
67,33%
597,4

totaal
351,1
100%
1.537,5

5,74%

55,4%

38,85%

100%

Verb,
won/inw
tep

2,592

0,708

1,620

0,897

Uit het energieprofiel van de Stad Brussel komt dus een "zeer aanwezige" tertiaire sector, een dichte
bewoning en laag industrieel verbruik naar voren. De intermodalefunctie van de Haven van Brussel
biedt echter een potentiëel alternatief voor het vrachtverkeer en kan de overstap naar lichter vervoer
toelaten.
Het globale verbruik per Brusselaar is hoger dan het gewestelijke gemiddelde (meer dan 50%) (in
1993). Als er echter slechts wordt uitgegaan van de huisvesting, dan is het verbruik per inwoner lager
voor de Stad Brussel dan voor het Gewest. De tertiaire sector is verantwoordelijk voor het verschil
met het gewestelijke globale verbruiksgemiddelde, terwijl het verschil voor het verbruik in de
woonsector moeilijk te verklaren valt.
Het gemiddelde verbruik per inwoner in Brussel ligt lager dan in de meeste andere grote Europese
steden. Dat valt onder meer te verklaren door de geringe vertegenwoordiging van de industrie in
Brussel79. De conclusie die daaruit dus getrokken moet worden is dat, wil men het energieverbruik
terugdringen, er behalve het verkeer voornamelijk rekening gehouden moet worden met de
dienstensector en vervolgens met de gezinnen. De bevoegdheden van de gemeenten op het gebied van
energie zijn echter zo goed als onbestaand, behalve wat betreft haar eigen verbruik (gebouwen,
voertuigenpark, openbare verlichting, enz.).

7.4.

LUCHT EN LUCHTVERVUILING

Energieverbruik is de voornaamste bron van vervuiling in de steden. Het leidt in het bijzonder tot
toename van bijna alle vervuilers van de lucht (CO2, SO2, CO, NOx, O3, koolwaterstof,…).

78
79

ktep= kiloton equivalent aan petroleum.
Als alleen het noorden van Brussel meegeteld wordt, veranderen de verhoudingen trouwens ietwat : 10% voor
de industrie, 38,6% voor de gezinnen en 51,4% voor de dienstensector.
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Het probleem van de kwaliteit van de lucht is dan ook aanzienlijk. De nefaste gevolgen van
luchtvervuiling zijn immers talrijk. Hij tast in eerste instantie de gezondheid van de bevolking aan en
treft daarbij bij voorkeur de meest kwetsbare personen onder ons (kinderen, zieken, bejaarden). Maar
luchtvervuiling heeft ook nog andere gevolgen : zij beschadigt de begroeiing, tast het architectonisch
patrimonium aan en speelt een rol in de klimaatsveranderingen.
Globaal genomen wordt de kwaliteit van de lucht in Brussel en in het Brusselse Gewest beschouwd
als aanvaardbaar en zelfs goed in vergelijking met andere Europese metropolen. Er is een zekere
vooruitgang geboekt, waardoor de globale kwaliteit van de lucht verbeterd kon worden : het in de
handel brengen van loodvrije benzine, gebruik van katalysatoren, geleidelijk opgeven van steenkool
en stookolie in de industrie en de verwarming in huis, doorvoeren van normen en reglementeringen
ten aanzien van luchtvervuilende elementen,… Sommige trends blijven echter verontrustend : de
ononderbroken toename van het wegverkeer (productie van CO), toenemende verwarming thuis
(broeikaseffect als gevolg van de productie van CO2),...
De kwaliteit van de lucht varieert sterk al naargelang de seizoenen, de tijd van de dag of de
meteorologische omstandigheden. Luchtvervuilers zijn namelijk bijzonder vluchtig en verspreiden
zich door middel van de wind, worden verdund door de regen of tegengehouden als de luchtlagen zich
niet met elkaar vermengen.
In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn de moeilijke perioden die van grote koude in de winter (als
de verwarming intensief gebruikt wordt) en lange zonnige perioden in de zomer (die het ontstaan van
ozon bevorderen). Ook de richting van de wind speelt een belangrijke rol, want zo kan er industriële
uitstraling vanuit de nabij gelegen zonings worden aangevoerd.
Het Brussel Instituut voor Milieubeheer beschikt over een netwerk van stations waar het niveau van
de luchtvervuiling wordt opgemeten. De voornaamste samenstellende delen zoals stikstofoxyde
(NOx), zwaveldioxyde (SO2), ozon (O3) en zwart poeder worden er opgemeten. In de ligging van deze
stations is rekening gehouden met de situatie van het verkeer en met de dichtheid van de bevolking.

7.5.

AFVALWATER EN OPPERVLAKTEWATER

Het waterverbruik in de Stad Brussel bedroeg in 1994 11.835.981 m3. Dat houdt een daling in van
meer dan 2 miljoen m3 ten opzichte van 1989. Deze daling in het waterverbruik moet echter
gerelativeerd worden, want het gemiddelde verbruik per inwoner in Brussel (87,39 m3) ligt nog steeds
veel hoger dan het gemiddelde verbruik per inwoner voor het Brussels Gewest in zijn geheel (56,08
m3).
De Brusselse Intercommunale Watermaatschappij (BIWM) is belast met de distributie van drinkwater
in het Brussels Gewest. Ze voert constant controles uit om de kwaliteit van het gedistribueerde water
na te trekken. Het feit dat de oude leidingen van lood zijn dreigt echter steeds gevallen van chronische
loodvergiftiging te veroorzaken. Bovendien dreigt de hoge waterhardheid (concentratie van calcium
en magnesium), ook al is hij niet schadelijk voor de gezondheid, de huishoudapparaten die water
verwarmen te beschadigen.
Het rioleringsnetwerk van de Stad Brussel en van het Gewest is unitair. Het maakt het voorwerp uit
van permanente renovatie en onderhoud. Dat betekent dat het afvalwater (van huishoudens en van de
industrie) en het natuurlijke water (regenwater) worden opgevangen in dezelfde leidingen.
Voor 2000 beschikte het Brussels Hoofdstedelijk Gewest niet over een waterzuiveringsstation. Een
eerste zuiveringsstation (station zuid) is momenteel in werking en is gelegen op de grens van de
gemeenten Vorst en Anderlecht. Hier wordt het water in het zuidelijk bekken gezuiverd en het heeft
een capaciteit van 360.000 inwoner-equivalenten. Een tweede zuiveringsstation zal opgericht worden
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in het noorden van het Gewest, op de oostelijke oever van het kanaal in Brussel Noord (ter hoogte van
de Buda-brug). Dit zuiveringsstation zal zorgen voor de zuivering van het water in het noordelijk
bekken en het bekken van de Woluwe. Dit moet een capaciteit krijgen van 1.100.000 inwonerequivalenten. Met die twee zuiveringsstations moet het Gewest in staat zijn zich te voegen naar de
Europese richtlijn met betrekking tot de verwerking van afvalwater uit de stad.
Twee wijken in de Stad Brussel vormen een risico-zone op het gebied van overstromingen. Het betreft
hier de wijk van de Antwerpse Steenweg-Masui en de Maalbeekvallei in de Noord-Oostwijk. In het
eerste geval zitten de werkzaamheden in de eindfase. Voor de Maalbeekvallei bestaat er al een
reservoir voor de opvang van regenwater met een capaciteit van 15000 m3, waardoor de situatie
verbeterd is (niveau Belliardstraat / Etterbeekse Steenweg).
Tot slot loopt het niveau van de watervoerende laag (en bijgevolg van het water in de vijver) in Laken
terug, wat een verontrustend teken is. Dit is waarschijnlijk te wijten aan de constante uitbreiding van
het geplaveide oppervlak, waardoor het regenwater niet meer kan doorsijpelen.

7.6.

BODEM EN GRONDWATER

De industrie- en havenactiviteiten in Brussel Noord veroorzaken problemen op het gebied van
bodemvervuiling. De vervuilde terreinen zijn hoofdzakelijk vroegere industrielocaties. De verdere
toekomst van deze niet meer in gebruik zijnde industrieterreinen vormt een gebied van grote inzet
voor de Stad.
De BIWD vangt grondwater op via putten en onderaardse gangen in het Ter Kamerenbos. Om die
opvangzones te beschermen lopen er beschermingszones door de wijken de Groene Jager en die van
de Franklin Rooseveltlaan. Dankzij die zones wordt er toegezien op de waterdichtheid van de diverse
leidingen en wordt de afzetting van bepaalde schadelijke substanties tegengegaan.

7.7.
7.7.1.

AFVAL
ALGEMEEN

De hoeveelheid in het Brussels Gewest geproduceerd afval bedraagt meer dan 1.800.000 ton80 per jaar
en er wordt vanuit gegaan dat iedere inwoner van het Gewest 358 kilo huishoudafval81 per jaar
produceert. Die hoeveelheid blijft jaarlijks toenemen en gecontroleerd beheren van het afval blijkt één
van de grootste uitdagingen van de komende jaren te zijn.
Om te kunnen ingaan op die uitdagingen werd er door het Gewest een eerste Afvalplan opgesteld dat
betrekking had op de periode 1992-1997. Juist op grond van dat eerste plan is men overgegaan tot het
selectief ophalen van vuilnis, het plaatsen van glasbakken en werden de sorteer- en recyclageinstallaties ontwikkeld. Een tweede Afvalplan zag het licht en heeft betrekking op de periode 19982002. Dit Plan is georganiseerd rondom drie grote principes : de productie van afval voorkomen, de
herwaardering van afval bevorderen en zorgen voor de opruiming zonder gevaar.

80
81

Daarbij zit 850.000t bouw- en sloopafval, 470.000t huishoudafval (+dergelijke), 420.000t industrieel afval,
13.000t ziekenhuisafval, 48.000t bagger- en reinigingsmodder en 15.000t karkassen en schroot.
Huishoudafval wordt omschreven als afval dat afkomstig is uit de normale activiteit van gezinnen. Hierbij
horen ook bepaalde gelijkaardige vormen van afval die afkomstig zijn uit de activiteiten van winkels,
openbare administraties en gemeenschappen.
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Een derde Afvalplan voor 2003-2007 werd goedgekeurd in november 2003. Het wordt geleid door een
beleid genaamd van "dematerialisatie" dat gericht is op het bereiken van een zelfde economisch
ontwikkelingspeil of welzijn door minder materiële middelen en energiebronnen te verbruiken. In dit
opzicht brengt het plan drie actiegroepen naar voor : de gezinnen, de scholen en de kantoren.
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7.7.2.

AFVAL VAN DE STAD BRUSSEL

Twee "instanties" zijn verantwoordelijk voor het beheer van het afval en de netheid voor de Stad
Brussel. Het betreft de dienst Reiniging van het departement Wegeniswerken van de Stad (ploeg
straatvegers) en het Agentschap Net Brussel82.
Het Agentschap Net Brussel is belast met het ophalen van het huisafval van particulieren (twee maal
per week), het afval van de handelszaken (twee of drie maal per week en volgens specifieke
afspraken), het selectief ophalen van papier en karton (gele zakken) en van verpakkingsmateriaal
(blauwe zakken) evenals met de netheid van de gewestwegen.
Een meer plaatselijk probleem is dat van illegaal dumpen en sluikstorten. Die leiden tot problemen in
verband met visuele beschadiging van het stadsmilieu, maar ook tot problemen in verband met
openbare hygiëne en veiligheid. Sommige wijken worden in het bijzonder getroffen door dit soort
problemen : dat is het geval met de Vijfhoek, het Ter Kamerenbos en met Laken. Daarom heeft de
Stad een dienst voor informatie aan de bevolking in het leven geroepen : Info netheid. Deze dienst
verstrekt informatie of zoekt naar antwoorden in verband met problemen betreffende openbare
netheid.
Neder-Over-Heembeek kan beschouwd worden als de plaats van de milieu-industrie. Daar is onder
meer de verbrandingsoven te vinden, waaraan net werkzaamheden werden uitgevoerd om hem
conform te maken met de Europese normen op het gebied van het schoonmaken van rook, de firma
Demets, een sorteercentrum voor industrieel – en bouwafval en het toekomstige zuiveringsstation
noord.
Tot slot voert de Stad Brussel een gedecideerd beleid tegen schadelijke fauna en flora ter bescherming
van de openbare gezondheid : het twee keer per jaar ontratten van het hele rioleringsnetwerk, het
vangen van duiven, het uitroeien van insecten, kakkerlakken, mijten, ratten en muizen in de gebouwen
die van de Stad zijn,…
Ook worden er plaatselijk acties gevoerd met betrekking tot opvoeding tot burgerzin (strijd tegen
graffiti, sensibiliseringscampagne ‘’Nette Stad’’).

82

Er bestaat een samenwerkingsovereenkomst tussen de Stad Brussel en deze gewestelijke instantie.
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8. VERVOER EN MOBILITEIT
8.1.

MOBILITEITSPROFIEL VAN DE STAD EN VAN HET GEWEST

Het mobiliteitsbeleid vormt een belangrijk gebied van inzet voor de Stad Brussel. De
verkeersproblemen hebben namelijk een sterke invloed op haar vitaliteit en haar aantrekkingskracht.
Bovendien zorgt de aanvoer naar haar grondgebied niet alleen voor verkeer en bereikbaarheid binnen
haar grondgebied, maar ook voor haar integratie in uitgebreidere netwerken in verbinding met de
buitenwereld.
Deze problematiek kan globaal uitgebreid worden naar het Gewest. Daarom kan de situatie van de
Stad Brussel niet los gezien worden van sommige gewestelijke en nationale realiteiten.
Het mobiliteitsbeleid dat in de loop van de jaren 1970 en 80 overheerste kende de auto en het
wegenstelsel een centrale plaats toe. Die tendens, die de titel ‘’alles voor de auto’’ meekreeg, blijkt
thans achterhaald te zijn. Dit beleid is namelijk niet meer verenigbaar met de doelstellingen van
bereikbaarheid en kwaliteit van het leefklimaat die Brussel thans voor ogen heeft.
Er wordt thans gestreefd naar nieuwe vormen van evenwicht, waarbij wordt toegezien op een
harmonieuze ontwikkeling van de Stad ; hiervan getuigen onder meer de aanzienlijke investeringen
die er in het stadsvervoer werden gedaan. Die investeringen zorgden echter voor bevoorrechting van
bepaalde oriëntaties (treinen op middellange en lange afstand, metro), zonder werkelijke strategie
voor de netwerken in hun geheel en het onderling op elkaar afstemmen van de verschillende
vervoerswijzen ten opzichte van de vooraf bepaalde doelstellingen voor de ontwikkeling van de Stad.
De positie van de Stad Brussel is niet ontdaan van troeven, want ze trekt in het bijzonder profijt uit de
voornaamste infrastructuren en diensten voor openbaar vervoer, toch tenminste in haar centrale
wijken (Vijfhoek, Noord-Oostwijk en Noordwijk), terwijl het aanbod van het openbaar vervoer in
andere wijken veel slechter is. En de druk van de auto is vaak algemeen geworden83, zelfs daar waar
het aanbod aan openbaar vervoer heel goed is of sterk verbeterd werd.
In 1998 telde het Gewest ongeveer 950.000 inwoners (en 350.000 actieve ingezetenen) en bood
620.000 banen aan. Meer dan één werkende op twee komt vanuit de rand, terwijl een beetje meer dan
10% van de actieve ingezetenen hun beroepsactiviteit buiten het Gewest uitoefenen in functie van de
ontwikkeling van de dubbele activiteit in gezinnen en van de sterke ontwikkeling van de
werkgelegenheid in de rand.
De in het Gewest woonachtige actieve personen verplaatsen zich voor meer dan een kwart met het
openbaar vervoer. Van de buiten het Gewest actieve personen (pendelaars) verplaatst gemiddeld een
derde zich met het openbaar vervoer (hoofdzakelijk met de trein), waarbij het aandeel van deze
vervoerswijze gering is in de nabije rand, maar overheersend wordt voor pendels over grote afstand.
Wat de studenten betreft, daarvan zijn er zo ongeveer 230.000 in Brussel, van wie 175.000 er ook
woonachtig zijn. Iets meer dan 10.000 in Brussel woonachtige studenten studeren erbuiten, terwijl
meer dan 50.000 er iedere dag naartoe komen. De in Brussel woonachtige studenten verplaatsen zich
in meerderheid met het openbaar vervoer.

83

Onder meer onder de vorm van zware wegeninfrastructuren, ondergrondse openbare of privé parkeerplaatsen
in groten getale, enz.
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Daar waar het andere, niet regelmatige redenen voor verplaatsing betreft, geschieden verplaatsingen
in verband met thuis voor minder dan 20% met het openbaar vervoer en verplaatsingen niet in
verband met thuis voor 30% met ditzelfde openbare vervoer. (waarbij we er op wijzen dat die delen
slechts gemotoriseerde vervoerswijzen betreffen).
Vergelijkbare gegevens zijn niet gemakkelijk te verkrijgen met betrekking tot de Stad Brussel en dat
zou sowieso niet erg zinvol zijn gelet op het heterogene karakter van haar grondgebied. Toch kunnen
enkele fundamentele gegevens van het IRIS-plan zinvol doorberekend worden, namelijk het feit dat de
verplaatsingen met bestemming Vijfhoek voor 58% geschieden met het openbaar vervoer tegen 39%
met bestemming eerste kroon en slechts 28% met bestemming tweede kroon. Dit wezenlijke verschil
in de spreiding van de vervoerswijzen valt uiteraard grotendeels te verklaren via de verschillen in
reistijd die overal in het voordeel van de auto uitvallen, maar wel heel verschillend : een voordeel van
slechts 4 minuten in de Vijfhoek, van 22 minuten in de eerste kroon en van 40 minuten in de tweede
kroon.

8.2.
8.2.1.

AANBOD AAN OPENBAAR VERVOER
HET SPOORWEGNET

De Noord-Zuidverbinding vormt de centrale schakel in het Belgische spoorwegennet. Ondanks het
stedenbouwkundig effect dat vandaag nog steeds zijn stempel drukt op de Brusselse structuur (cesuur
van de verbinding). Hij biedt een opmerkelijke aanvoer naar het centrum van de stad via drie grote
stations84 en twee meer plaatselijke, namelijk Kapellenkerk en Congres. Algemeen genomen is de
aanvoer via het spoor er bijzonder druk op de spitsuren en minder daarbuiten, vooral laat op de avond
en in het week-end.
Deze hoofdstructuur wordt in de Noord-Oostwijk aangevuld met een tweetal middelgrote stations
(Schuman en Brussel-Luxemburg), waarlangs een radiale lijn getrokken wordt naar een grote
werkgelegenheidspool. De aanvoer via het spoor is er niet te verwaarlozen, maar wordt hoofdzakelijk
beïnvloed door het verkeer op lijn 161. De via dit deel van het netwerk geboden mogelijkheden zijn
tot op heden nog steeds weinig geëxploiteerd en zouden intensievere en geografisch meer
gediversifieerde verbindingen kunnen bieden.
Verder liggen er nog enkele secundaire stations verspreid over of in de nabijheid van het grondgebied
van de Stad Brussel, langs de verschillende lijnen die er samenkomen. Zo kan Haren gebruik maken
van twee kleine halten, die zorgen voor aanvoer via het spoor, maar de kwaliteit van de dienst is er
volkomen gebrekkig. Lijn 26 doorkruist de wijk "Roosevelt-Groene Jager" in het uiterste zuidelijke
deel ervan. De dichtstbijzijnde stations85 die buiten de wijk liggen blijven volledig onbekend,
ondanks de inspanningen van het Gewest om er een pre-GEN te laten draaien. Het in Laken bestaande
spoorwegnet wordt nauwelijks (of niet) geëxploiteerd (behalve het station Bockstael).
Tot slot moet er gewezen worden op de snelle ontwikkeling van de Park-and-Ride langs de in Brussel
samenkomende spoorweglijnen. De betrekkelijke zwakheid van de onderlinge afstemming op elkaar
van de verschillende wijzen van het openbaar (en privé) vervoer moet echter in algemene zin erkend
worden. Dit valt onder meer te verklaren door het gebrek aan coördinatie tussen de verschillende
diensten. De relatief hoge versnippering die zowel materieel bestaat op het terrein als binnen de
organisatie vergemakkelijkt de afstemming op elkaar van de verschillende vervoerswijzen tussen deze
stukken van het netwerk niet en kan zo dus niet het maximum aan potentiële klanten aantrekken.

84
85

Het Zuidstation, het Centraal Station en het Noordstation.
Namelijk de halten Boondaal en Sint-Job.
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8.2.2.

HET NETWERK VAN DE MAATSCHAPPIJ VOOR
INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL

8.2.2.1 De metro
De hoofdas van de metro staat loodrecht op het spoorwegnetwerk, met verbinding (intermodaliteit) op
het Centraalstation en het Schumanstation. Deze oost-westas heeft tijdens de spitsuren te lijden onder
een zeer sterke toevloed van reizigers van (en naar) het Centraal Station, waardoor het regelmatige
verloop op de hele lijn beïnvloed wordt.
Deze lijn zorgt voor een bijzonder goede aanvoer naar de Noord-Oostwijk met drie stations. Maar de
Leopoldwijk profiteert ook van de andere metro-as, die in een lus is aangelegd langs de kleine ring en
dan verlengd via de Leopold II-laan.

8.2.2.2 De trams
Het Brusselse tramnetwerk ligt geconcentreerd rondom drie assen met een oriëntatie die evenwijdig
loopt met het centrale gedeelte van het spoorwegnetwerk, namelijk de Noord-Zuidas, de as
Regentschap-Konings en de oostelijke grote ring. Dit netwerk blijft nog betrekkelijk dichtmazig, maar
maakt toch een geleidelijk oplopende vervanging door de metro mee. De tramlijnen doorkruisen
verschillende wijken. Jammer genoeg zijn de oppervlakte-infrastructuren helemaal niet efficiënt,
doordat er maar heel weinig voorrangsmaatregelen voor gelden. Zo wordt bijvoorbeeld de kwaliteit
van de dienst van de twee lijnen in eigen bedding langs de Louizalaan sterk beïnvloed door alle
kruispunten met verkeerslichten, door de opstoppingen die de « beschermde » bedding tijdens de
spitsuren treft en door het tracé van de lijnen in de omgeving van het Ter Kamerenbos.

8.2.2.3 De bussen
Het netwerk van conventionele stadsbussen van de MVIB is tamelijk intensief en bestrijkt het geheel
van de wijken betrekkelijk goed. Toch lijkt deze dienst verzwakt door de toenemende verstopping van
een groot aantal assen. Het ontbreekt het netwerk aan leesbaarheid doordat het te zeer vertakt is in
verschillende trajecten of uitwisselingspolen. Bovendien wordt de wil tot « rationalisering » van het
netwerk van dag tot dag sterker. Die zwakke punten gelden vooral voor de Vijfhoek, voor de
Noordwijk en de Noord-Oostwijk. Verder wordt het busnetwerk steeds meer georganiseerd in de
vorm van ombuigingen, hoofdzakelijk ten opzichte van de metro.
Ook moet erop gewezen worden dat onlangs in de Noord-Oostwijk de eerste dienst van city-bussen in
gebruik werd genomen, die geëxploiteerd wordt met nieuw licht rollend materieel.
Een tweede netwerk van stads-/voorstadsbussen wordt geëxploiteerd door de twee andere Gewesten :
de bussen van de TEC en De Lijn. Jammer genoeg zijn deze netwerken in Brussel maar een heel zwak
« zichtbaar », ondanks de goede dienstkwaliteit die op sommige assen wordt aangeboden.
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8.2.3.

DE SITUATIE PER WIJK

Het aanbod aan openbaar vervoer in de Stad Brussel is tamelijk ongelijk al naargelang de bestudeerde
wijken. Terwijl de Vijfhoek, de Noordoost- en de Noordwijk profiteren van een gunstige ligging wat
betreft hun bereikbaarheid via het openbaar vervoer en profijt trekken uit de kruising van de
gewestelijke en nationale zware hoofdassen is het aanbod van het openbaar vervoer in Haren en
Neder-Over-Heembeek slecht.
Aan de hand van sommige opmerkingen kunnen het gebrek aan rendement en de lage productiviteit
van het openbaar vervoer in sommige wijken gedeeltelijk verklaard worden. Het gebrek aan
coördinatie tussen de diensten (NMBS, MIVB, TEC en De Lijn) waarop al gewezen werd, belemmert
de ontwikkeling van de intermodale verplaatsingen (dus tussen de verschillende vervoerswijzen) met
de alom bekende uitzondering van het MTB-abonnement.
De Vijfhoek kan zich verheugen in een uitstekend aanbod aan openbaar vervoer (vanuit het hele land
en vanuit alle wijken van de agglomeratie) dankzij de hoge vlucht die de ontwikkeling van de
verbindingsinfrastructuren (spoorweg, metro, pre-metro, tram en bus) genomen heeft. De sterke
aanwezigheid van het openbare stadsvervoer is over het algemeen goed, vooral langs sommige
corridors (met name van de metro), maar blijft gebrekkig langs de westelijke kleine ring of in het
zuidelijk deel van de Vijfhoek.
De aansluitingen tussen de stations van de Vijfhoek (spoor-, metro, premetro en tram) zijn verre van
optimaal en de frequentie van de verschillende lijnen van de MIVB86 is sterk veranderlijk volgens de
lijnen die de « netwerkeffecten » ingrijpend verminderen. Ook moet er herinnerd worden aan de
invasie van de auto in het centrum, alsook het ongeoorloofd parkeren en de leveringen die de vlotte
doorstroming van het verkeer verhinderen. Al die elementen zorgen voor een ingrijpende
verzwakking van de functioneringsomstandigheden van het openbaar vervoer en dit zowel in termen
van commerciële snelheid, regelmatigheid als kwaliteit van de dienst in het algemeen.
In de Noord-Oostwijk is het openbaar vervoer op de eerste plaats geconcentreerd rondom de stations
Schuman en Brussel-Luxemburg, waarvan het ene aangesloten is op de metro en het andere op een
heel dicht netwerk van buslijnen. Het Schumanstation gaat gebukt onder een duidelijk gebrek aan
capaciteit, wat van invloed is op het geheel aan huidige spoorwegdiensten. Het station BrusselLuxemburg is volledig vernieuwd, tenminste wat betreft de infrastructuur ervan ; niettemin moet de
ingang langs het Luxemburgplein nog nader bepaald worden in 2004.
Het aanbod van het spoorwegnet is uitstekend in de Noordwijk als gevolg van de nabijheid van het
Noordstation. Deze uitwisselingspool van treinen, trams, taxi’s, stadsbussen en voorstadsbussen
onderging een facelift, waardoor zijn aantrekkingskracht er sterk op vooruit is gegaan. Er blijven
echter nog steeds een aantal starre elementen bestaan van structurele aard, die samenhangen met het
tijdperk waarin het ontworpen werd. Er worden momenteel een aantal projecten bestudeerd ter
diversificatie van het aanbod vanaf het Noordstation, zoals een nieuwe tramlijn die via de Simon
Bolivarlaan naar het westen moet vertrekken of de omvorming van de lichte Noord-Zuidmetro-as in
een zware metro of zelfs in metro-RER.
De Louizawijk heeft geen goed aanbod aan openbaar vervoer, behalve in de Louiza-flessenhals. Het
bus- en tramverkeer lijdt onder het door elkaar moeten rijden met het autoverkeer en de sterke
verstopping. Bovendien zijn de dwars lopende diensten op de Louizalaan te weinig structurerend voor
de aanvoer naar en vanuit het grondgebied. Rondom het Ter Kamerenbos is het aanbod tamelijk
gering, vooral op de westelijke flank ervan, waar slechts voorstadsdiensten rijden (die ressorteren
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onder twee exploitatiediensten). Tot slot bieden de lijnen van de grote ring tussen de Louizalaan en
het Ter Kamerenbos een mogelijkheid tot aansluiting op andere diensten, maar die wordt tot op heden
nog steeds weinig gebruikt.
Het aanbod aan openbaar vervoer in Laken is betrekkelijk goed, voornamelijk met de Vijfhoek en de
centrale gedeelten van de Stad. Een metrolijn doorkruist haar dichtbewoonde wijken en de Heizel. De
gemengde terminal aan de Heizel is net gerenoveerd, maar hij blijft erg ver verwijderd van de diverse
attractieve elementen van het Tentoonstellingspark. Verschillende tramlijnen bieden betrekkelijk
uiteenlopende verbindingen aan87, maar ze zijn niet goed herkenbaar in dit deel van het grondgebied.
Het aanbod via bussen is tamelijk gering, hoewel een tamelijk sterke as het netwerk langs de
Bockstaellaan markeert. Het Bockstaelplein vormt de belangrijkste uitwisselingspool in Laken, want
je hebt er tegelijkertijd aansluiting op een spoorlijn, op een metrolijn, op enkele tramlijnen en op
verschillende stads- en voorstadsbussen. Dit plein vormt dus een belangrijke overstappool van het
openbaar vervoer op de grens van de eerste kroon van de Stad. Jammer genoeg is er geen enkel ander
sterk element dat het netwerk kenmerkt en het aanbod geeft in verschillende wijken maar weinig
structuur.
Neder-Over-Heembeek beschikt helemaal niet over een goed aanbod via het openbaar vervoer. Er is
geen aanvoer via het spoor of via de metro ; er loopt één enkele traminfrastructuur langs de zuidelijke
grens van de wijk, maar die heeft te lijden onder zijn gebrek aan bereikbaarheid en aantrekkingskracht
en onder een veel te lange reistijd, vooral naar het centrum van de stad. Bovendien is ook het aanbod
aan bussen zwak, met uitzondering van lijn 47, waarvan de aansluiting thans goed georganiseerd is en
die de aanvoer verzorgt naar de pool van het Militaire Ziekenhuis.
Haren heeft een heel slecht aanbod aan openbaar vervoer, ondanks het feit dat het ligt in het midden
van een belangrijk spoorwegknooppunt. Eveneens ondanks de aanwezigheid van het belangrijkste
bus-depot van de MIVB verbindt er maar één enkele buslijn Haren met de rest van de Stad, en die lijn
heeft bovendien sterk te lijden onder de vele opstoppingen tijdens de spitsuren. Tot slot lopen er over
de Haachtsesteenweg een groot aantal diensten van De Lijn, maar die bieden geen goede toegang tot
de centrale stadskern van Haren.

8.3.

BEREIKBAARHEID MET DE AUTO

De bereikbaarheid met de auto is gestructureerd rondom grote assen en door middel van grote
infrastructuren. In Brussel, en dit tot ongeveer tien jaar geleden, werd die steeds georganiseerd door
middel van het streven naar optimalisering van het aanbod ervan, waarbij de autostromen en de vraag
naar infrastructuren onophoudelijk bleven doorgroeien doordat ze elkaar versterkten.

8.3.1.

HET WEGENSTELSEL

De Tervurenlaan, de Leopold II-laan en de Louizalaan, die alle drie omzoomd zijn met bouwwerken
van verschillende hoogte, vormen de grote invalsaders die structuur geven aan het Brusselse
wegenstelsel. Samen met deze hoofdassen bestaan er andere radiale wegen waarlangs er geen
bouwwerken van verschillende hoogte staan. Tot slot worden deze wegen aangevuld met
opeenvolgende randwegen die tenminste gedeeltelijk afgezoomd zijn met apart staande bouwwerken :
het betreft de kleine ring, de middenring (soms gesplitst, soms niet compleet) en de grote ring. Al deze
wegen spelen een fundamentele rol bij de verspreiding van het stadsverkeer over de verschillende subgehelen ervan.
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Een heel dichtmazig netwerk van distributiewegen vervolledigt deze structuur. Dit net is vaak niet
goed leesbaar en veel te intensief gebruikt (vooral in de spitsuren). Het aanbod naar en vanuit de
verschillende delen van het grondgebied van de stad wordt gekenmerkt door een omvangrijke
dichtslibbing.
De parkeerplaatsen vormen het andere hoofdelement dat het wegenstelsel structureert. Privé
parkeerplaatsen met een grote capaciteit zijn stelselmatig gekoppeld aan de recente kantoorprojecten
en dit zowel in het stadscentrum als in de rand. Ze worden in de centrale zones aangevuld met door
privé bedrijven uitgebate openbare parkeerplaatsen.
Verschillende elementen maken het beheer van de openbare ruimte en van het wegenstelsel vaak
problematisch. Allereerst zijn de wegen verdeeld over gewestelijke en gemeentelijke
beheersinstanties. Die verdeling maakt het beheren ervan bijzonder moeilijk. Dankzij een belangrijke
herverdeling van de wegen tussen het Gewest en de gemeenten kon die indeling verbeterd worden.
Ook zijn de wegen overlangs verdeeld tussen de MIVB (trambeddingen), het BUV (het algemene
gedeelte van de rijweg van de gewestelijke wegen) en zelfs het BIM voor het Gewest en de gemeenten
(alle stoepen, de politie, parkeren op de openbare weg, de beplantingen,…). Bovendien bestaat er
vaak geen coherentie tussen de gemeentegrenzen enerzijds en de stadsstructuur en de wegen
anderzijds. Tot slot zijn de diensten voor de exploitatie van de verkeerslichten zeer verspreid
(gespecialiseerde gewestelijke dienst, MIVB, bepaalde gemeentediensten, delegatie naar privé
bedrijven,…) en vaak verouderd bij gebrek aan voldoende investeringen en operationeel onderzoek.
Al die elementen zorgen voor een gedeeltelijke verzwakking van de bereikbaarheid met de auto en
van de mobiliteit binnen het Brussels Gewest.
Nog een groot probleem is dat van beroepsnormen en -praktijken (tot en met uitvoering en
onderhoud), die uitgewerkt werden in perioden van grote investeringen, maar die niet meer stroken
met de huidige situatie.
Tot slot is de verantwoordelijkheid van de beheersinstanties van de wegen (of van de
vervoermiddelen) sterk verdeeld en gaat uit van reglementaire teksten – of teksten met reglementaire
draagwijdte – die bindend zijn, wat een rem zet op een zekere durf bij de mobiliteitsplannen.

8.3.2.

DE SITUATIE IN DE VERSCHILLENDE WIJKEN

De kleine ring is een centraal element voor de mobiliteit in het centrum van de stad. Ook al markeert
hij de grens van de Vijfhoek maar heel slecht wegens de sterke invalswegen?88, voor de NoordOostwijk en de Noordwijk schept hij een heel ingrijpend effect als obstakel ten opzichte van de
Vijfhoek.
De kleine ring heeft een sterk verschillend functioneel en typologisch karakter al naargelang de plaats
waar men zich bevindt enerzijds aan de zuid-, oost- en noordzijde ervan en anderzijds aan de westkant
ervan, waar hij vaak de inzet is van tamelijk fundamentele debatten (nog steeds aan de gang in 2004).
Hij wordt gekenmerkt door sterke opstoppingen zowel in de bouwwerken onder de grond als op de
kruispunten aan de oppervlakte met moeilijk te verbeteren structurele beperkingen.
In realiteit heeft de hele Vijfhoek te lijden onder een grote stroom doorgaand verkeer, zowel
plaatselijk (zoals tussen de Wetstraat en het Troonplein) of meer fundamenteel om een alternatief te
vinden voor de kleine ring die tijdens de spitsuren geblokkeerd is via de drukke assen als de
centrumlanen, de lanen van de Verbinding of via aanvoerstraten. Ook verloopt het autoverkeer in de
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Vijfhoek nogal onregelmatig als gevolg van het gedrag van chauffeurs achter het stuur, dat alleen
maar ingetoomd wordt door de intensiteit van de stadsdrukte, de verkeerslichten die langs het
wegennetwerk staan of de algemeen geldende regel van voorrang van rechts.
Of het nu in de Vijfhoek, in de Noord-Oostwijk of in de Louizalaan is, de privé parkeerplaatsen die
gekoppeld zijn aan de kantooroppervlakken worden er in hun geheel te weinig gebruikt (gemiddeld
bezettingspercentage veel minder dan 100%), evenals de openbare parkeerplaatsen (behalve tijdens de
perioden van de winkelspits), terwijl het parkeren op de openbare weg bijzonder chaotisch en
overmatig blijft en afbreuk doet aan de verkeersomstandigheden voor de voetgangers, en dat ondanks
massale door de Stad Brussel in gebruik genomen beheersmaatregelen89.
In de Vijfhoek blijven vooral de inwoners en de bezoekers van korte duur overdag en tijdens
werkdagen lijden te hebben van de abnormale druk van langparkeerders. Openbare parkeerplaatsen
blijven duurder dan het parkeren op de openbare weg, hoe lang de parkeertijd ook bedraagt. De sfeer
is er over het algemeen niet bepaald prettig en ze sluiten meestal ‘s nachts, doordat ze hoofdzakelijk
gekoppeld zijn aan de kantoren waaraan de exploitanten de parkeerhavens verhuren.
Tot slot werd de openbare ruimte in de Vijfhoek (maar ook die in de Noord-Oostwijk) lange tijd
"opgeslokt" door de visuele aanwezigheid van de auto, sedert 1996 werd begonnen met belangrijke en
kwalitatief hoogwaardige renovaties die het transitoverkeer moeten doen afnemen door de beperking
van de rijvakken op de belangrijkste assen en de inrichting van zones 30. Zelfs wanneer de inrichting
van sommige straten nog steeds aanzet tot ongepast gedrag : parkeren aan beide kanten van de straat
ondanks het verbod aan één kant, voetgangersverkeer op de rijweg als gevolg van verouderde of
feitelijk onbegaanbare stoepen,… beginnen de geplaatste materialen (paaltjes, wijziging van
verkeersrichting) hun vruchten af te werpen.
De Noord-Oostwijk wordt zeer zwaar getroffen door de twee uitermate drukke assen, namelijk de
Wetstraat en de Belliardstraat, die alle uitwisselingen met de wijk belemmeren, zowel van
voetgangers, fietsers, per bus of in de auto. Bovendien treffen de verkeersopstoppingen de wijk zwaar
tijdens de spitsuren met heel negatieve effecten net zo goed in de meer residentiële wijk van de
squares als in het geheel van straten van de Leopoldwijk.
In de Noordwijk bevindt het geheel van de structurerende assen van de wijk zich middenin een
herstructurerings- en renovatieproces. Deze aan de gang zijnde ontwikkelingen beloven een hoog
kwaliteitsimago, maar toch dreigen ze te leiden tot de volledige verstikking van de wijk, tenzij er een
rem wordt gezet op de bouwprogramma’s en het aantal privé parkeerplaatsen wordt gereduceerd. Dit
geldt ook voor de dichte woonwijk die ligt ten zuiden van de Koninginnelaan, waar de volledige
renovatie van verschillende belangrijke straten (Koninginnelaan, Antwerpse Steenweg,…) geleidelijk
aan ook steeds meer vorm krijgt. De wegen en de openbare ruimten in de nabijheid van het kanaal
zijn ook bestemd om te worden gerenoveerd, wat op den duur betrekking zou moeten hebben op de
twee oevers van het kanaal, waardoor de structurerende verbindingen met de Noordwijk gerestaureerd
kunnen worden.
De Louizalaan vormt over het grootste deel van zijn lengte een semi-autoweg in de open lucht. Hij is
zijn oorspronkelijke structurerende coherentie kwijt en de recente gedeeltelijke inrichtingen kunnen
die handicap niet verdoezelen. Daar komt nog bij dat het bovengronds parkeren de visuele en fysieke
ruimte op buitensporige wijze binnendringt. Er moet echter erkend worden dat door de recente
herinrichting van de flessenhals van de Louizalaan de situatie zowel esthetisch als functioneel sterk
verbeterd is. De vervanging van de regelinstallaties van de verkeerslichten door een rotonde met drie
rijstroken leidt echter tot problemen bij het controleren van het autoverkeer voor voetgangers en
trams.
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De Rooseveltlaan kon daarentegen zijn uitermate coherente aanblik behouden, maar heeft te lijden
onder abnormale verkeersdruk, vooral rondom de U.L.B., en onder een gebrek aan beheersing van de
snelheden waartegen het gros van de automobilisten buiten de spitsuren rijdt.
Het Ter Kamerenbos is omgevormd tot een grote verkeersweg (kruising met een invalsas en met de
grote ring), en wordt bovendien door de meeste automobilisten tegen te hoge snelheid doorkruist.
Gedeeltelijke sluiting van deze groene ruimte voor het verkeer op zondag biedt slechts een
gedeeltelijke oplossing van deze problemen aan.
In Laken bestaat er een groot aantal aansluitingen met de grote ring, maar de inrichtings- of
beheersomstandigheden zijn er verre van optimaal, niet alleen ten opzichte van de aanvoer naar het
plateau van de Heizel, maar ook ten opzichte van deze sector van de Stad. De A12 met in zijn
verlengde de van Praetlaan en de Vuurkruisenlaan zorgt voor een groot probleem qua impact op de
stadstructuur : er bestaat een heel groot breukeffect, lawaaihinder, overdreven snelheid, ontbreken van
visualisering van de ingang van de stad, vooral uitgaande van de ligging van de verkeerswisselaar in
Strombeek-Bever en van de Dikkelinde-rotonde.
Laken (of delen ervan) wordt min of meer geïsoleerd van de rest van de Stad door grote, bijzonder
hinderlijke verkeersknooppunten, namelijk vooral de Dikkelinde-rotonde, het Saincteletteplein, het
De Troozsquare en de Van Praetbrug.
Tot slot valt er grote parkeerdruk waar te nemen rondom de metrostations in Laken en treft zeer
verspreid toenemend sluipverkeer een groot aantal wijken, waardoor de Stad Brussel ertoe wordt
aangezet steeds meer beheersmaatregelen ten behoeve van de omwonenden door te voeren.
De verbindingen van Neder-Over-Heembeek en Haren met de rest van de Stad zijn zeer beperkt. Ze
beperken zich namelijk tot uitsluitend de Van Praetbrug voor Neder-Over-Heembeek en tot de
Verdunstraat en indirect de Haachtsesteenweg voor Haren.
In Neder-Over-Heembeek kan de aanvoer naar de wijk in zijn geheel gepast verlopen via vaak heel
brede afwisselende wegen, waarlangs de Stad Brussel een steeds groter aantal rotondes aanlegt om het
verkeer te doen afnemen. De intergewestelijke verbindingen verlopen er via de ring en de A12, die
verlengd wordt door de Van Praet-Vuurkruisenlaan.

8.4.

NIET-GEMOTORISEERDE GEBRUIKERS

De voetgangers kunnen gebruik maken van het bijna algemeen bestaan van voetpaden aan de twee
kanten van de weg (in contact met aanliggende gebouwen). Jammer genoeg vallen er bij die
voetpaden regelmatig structurele gebreken te constateren. De staat en het onderhoud ervan zijn vaak
gebrekkig en de bruikbare breedte is vaak ontoereikend als gevolg van de aanwezigheid van obstakels
(vast of verplaatsbaar), en het foutparkeren op de voetpaden en van breuken (als gevolg van de
"verplichtingen" in verband met gemotoriseerde voertuigen). Op sommige plaatsen schieten ook de
verlichting en de sfeer (het veiligheidsgevoel) danig tekort. De Stad heeft hierop gereageerd door
meer dan 2000 paaltjes per jaar te plaatsen en dit sedert 1995, de Stad heeft het maximum aantal
voetpaden vernieuwd in het kader van de wijkcontracten of wijkinitiatieven en van eigen projecten.
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Deze problemen wegen nog zwaarder voor personen met beperkte mobiliteit (gehandicapten,
bejaarden of zelfs ouders met kleine kinderen). De inrichting van heel veel openbare ruimten is
namelijk nog niet aangepast aan die categorieën van de bevolking. Maar de inrichtingen ten behoeve
van hen beginnen zich nu te ontwikkelen en zouden systematisch moeten gebeuren.
Het hoofdprobleem, waarmee de voetgangers te maken hebben, is de sterke toename van
daadwerkelijke of psychologische lineaire stadsbarrières. Die worden met grote regelmaat gevormd
door de grootste netwerken van verbindingswegen, water-, spoor- of verkeerswegen. Op die plaatsen
is het aantal doorgangsplaatsen vaak ontoereikend en die welke er bestaan blinken vaak uit door hun
alom bekende gebreken (breedte, fasen van de verkeerslichten, enz.).
In 1996 waren de inrichtingen en voorzieningen voor fietsers nogal sporadisch, ze liggen te ver uit
elkaar en de wegen blijven per fiets nauwelijks berijdbaar als gevolg van de aanpassing ervan ten
voordele van het zwaar vrachtverkeer. Gelukkig begint de aanleg van gemeentelijke en gewestelijke
fietstrajecten deze situatie geleidelijk aan enigszins te verhelpen.
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8.4.1.

DE SITUATIE IN DE WIJKEN

In de Vijfhoek en in de Noord-Oostwijk heet het voetgangersverkeer, zonder echt moeilijk te
verlopent, gedurende lange tijd geleden de beperkte aandacht die er aan geschonken werd in
vergelijking tot het autoverkeer. De aangename kanten van de openbare ruimten onbraken vaak en het
oversteken van de grote assen was vaak moeilijk. Sinds 1996 werd de plaats van de voetganger
opnieuw in ere hersteld binnen het wegennet en dit dank zij de grote werven aan Wet-Belliard, de
centrumlanen, Noord-Zuidverbinding, enz.).
In het kader van het aanlegprogramma "Stadswandelingen" werden voor voetgangers en fietsers
aangename en veilige parcours geopend : de Sint-Katelijnestraat en het plein (2002-2003) alsook de
Vlaamsesteenweg (2003-?) gelden hiervan als voorbeeld.
De Louizalaan vormt over zijn volledige lengte een grote barrière voor het voetgangersverkeer. Het
Ter Kamerenbos wordt te veel van de Stad geïsoleerd door moelijk over te steken randwegen en door
interne wegen die de facto voorbehouden zijn aan nogal wild autoverkeer.
In Laken vormt het kanaal een groot obstakel en de enige punten waar het kan worden overgestoken
zijn belangrijke wegenknooppunten, die door hun aard de niet-gemotoriseerde gebruikers isoleren van
de centrale delen van de Stad. Andere plaatsen, zoals het geheel van het Tentoonstellingspark of het
park van Laken, worden bijna volkomen van de rest van Laken afgesneden door grote, moeilijk over
te steken wegen. Wat het Bockstaelplein betreft, dat was aangelegd volgens een zeer
functionalistische visie, waarbij de kwaliteit van de aanpak van de ruimte genegeerd werd en het
autoverkeer bevoordeeld werd. Dit plein wordt heraangelegd sinds 2003.
In de Noordwijk kreeg het voetgangersverkeer bijzonder veel aandacht, vooral in samenhang met de
pool van het Noordstation en het Rogierplein, maar ook door de aanleg van een aangename
wandelroute langs de ganse Albert II-laan die zich via de Emile Jacqmainlaan verderzet tot aan het De
Brouckereplein. De grote bouwprojecten, die daar naar verwachting nog jarenlang zullen lopen, of het
nu op de openbare weg is of voor nieuwe activiteitencomplexen, doen plaatselijk echter nog moeilijke
situaties vermoeden.
Haren en Neder-Over-Heembeek liggen tamelijk geïsoleerd van de rest van de Stad. In Haren vormen
de talrijke spoorweginfrastructuren heel grote obstakels op het grondgebied, terwijl in Neder-OverHeembeek het kanaal, het Koninklijk Domein en de Dikkelinde-rotonde de grote barrières vormen. Er
bestaan in deze twee wijken op verschillende plaatsen nog oude voetwegen, maar zij krijgen maar
weinig waardering en bevorderen het voetgangersverkeer (utilitair of als vrijetijdsbesteding) niet.
Met het fietsverkeer wordt tot in 1996 in de verschillende wijken nauwelijks rekening gehouden . In
de Vijfhoek valt er inderdaad een te waarderen inspanning te constateren wat betreft fietsvriendelijke
inrichting (met name de voorzieningen voor het stallen van fietsen en de toestemming voor fietsers
om tegen de richting van het verkeer in te rijden) en er is onlangs een eerste gewestelijk fietstraject
voltooid in de Noord-Oostwijk. In de Noordwijk mocht het rijwielverkeer zich ook verheugen in de
oprechte aandacht van de openbare bevoegde instanties, maar toch blijft het fietsen daar moeilijk als
gevolg van het onder controle krijgen van het ongeoorloofd parkeren. In de wijken in hun geheel
worden de fietsers echter nog steeds stiefmoederlijk behandeld als gevolg van de zware autodruk
(intensiteit van het verkeer en gedrag zonder respect) en door het nagenoeg ontbreken van specifieke
maatregelen te hunner behoeve. Zowel in Laeken, Neder-Over-Heembeek, Haren als in de Zuidwijk
bestaan er voor fietsers nauwelijks bijzondere maatregelen.
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8.5.

GOEDERENVERVOER

Het kanaal blijft een bijzonder belangrijke toegangsweg voor het vervoer van massagoed. De Haven
van Brussel verwerkt een zeer aanzienlijk volume aan goederen, maar de verscheidenheid ervan blijft
nogal beperkt. Het betreft hier hoofdzakelijk olieproducten of bulk-goederen. Er moet echter
toegegeven worden dat het kanaal maar een heel ondergeschikte rol speelt als vervoersroute voor
stadsgoederen.
Op dat gebied wordt de rol die de spoorweg speelt ook steeds beperkter. Dat valt aan de ene kant te
verklaren door het verdwijnen van het grootste deel van de industrie in de stad en aan de andere kant
als gevolg van het omleiden van het zware verkeer buiten Brussel om de wegen die daar samenkomen
te reserveren voor het verkeer van reizigers, dat in de spitsuren steeds omvangrijker wordt. De NMBS
heft haar installaties die hiermee samenhingen steeds meer op, onder meer bij Delta en in het
vormingsstation in Schaarbeek. Er zou echter een tri-modale water - rail – weg-functie moeten blijven
bestaan ten noorden van de verbrandingsoven op een locatie die in volle omvorming verkeert. Een
nieuwe containerterminal werd in 2002 gerealiseerd en zou in 2004 moet in dienst genomen worden.
Daar waar het om goederenvervoer over de weg gaat, is het verkeer aanzienlijk en nogal moeilijk
"onder controle te houden" : geen globaal beheer, tenzij per afzonderlijk bedrijf, niet-gekanaliseerd,
slecht georiënteerd stadsverkeer op sommige assen, levering per zwaar konvooi zelfs als er maar
kleine hoeveelheden geleverd worden, tamelijk stelselmatig dubbel parkeren of parkeren op stoepen
door het al dan niet geoorloofd in beslag nemen van de gewoonlijk voor deze functie gereserveerde
plaatsen, etc.
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9. FINANCIËN EN OPENBAAR BESTUUR
9.1.

INLEIDING

De middelen en hulpbronnen van een gemeente vormen dat, wat haar in staat stelt haar grondgebied te
besturen en op te treden voor het algemeen goed. In het kader van de uitwerking van een Gemeentelijk
Ontwikkelingsplan zijn die aspecten dus van heel groot belang.
Er worden in dit hoofdstuk verschillende elementen geanalyseerd. Ten eerste gaat het erom de staat
van de financiën van de Stad Brussel te bekijken en de begrotingen van 1998 tot 2000 te bestuderen :
wat zijn de hoofdinkomsten van de Stad en waaraan worden ze besteed ? Welk deel is bestemd voor
het personeel van de Stad en hoe is dat verspreid over de verschillende diensten ? Zijn de financiën in
evenwicht ? Hoe evolueert de schuld ? Heft de Stad belastingen voor bijzondere doelen ?
Vervolgens worden de eigendommen van de gemeente onderzocht. Hierbij gaat het er vooral om de
samenstelling van het immobiliënpark van de Stad te bepalen en de manier vast te stellen waarop het
beheer ervan verloopt.

9.2.

GEMEENTEFINANCIEËN

De financiën van de Stad vanaf 1998 tot 2000 worden hieronder bestudeerd90
Bij het analyseren van de begroting is de hoofdstructuur die, welke wordt bepaald tussen de gewone
dienst en de buitengewone dienst91.
De gewone dienst "omvat het geheel van inkomsten en uitgaven die zich minstens een keer in de loop
van ieder financieel boekjaar voordoen en die zorgen voor regelmatige inkomsten en regelmatig
functioneren voor de gemeente, met inbegrip van het regelmatig terugbetalen van de schuld ".
De buitengewone dienst "omvat het geheel van inkomsten en uitgaven die rechtstreeks en blijvend de
omvang, de waarde of het behoud van het gemeentelijk patrimonium beïnvloeden, met uitzondering
van het lopende onderhoud ; ook omvat het de subsidies en leningen die voor diezelfde doelen werden
goedgekeurd, de deelnemingen en plaatsingen van fondsen van meer dan een jaar, alsook de
geanticipeerde terugbetalingen van de schuld".

90

91

De uitwerking van deze paragraaf is hoofdzakelijk gebaseerd op het verslag van de "ontwerpbegroting voor
het boekjaar 2000" van de Stad Brussel. De voor het jaar 2000 geopperde begrotingen zijn dus slechts
prognoses.
De omschrijving van gewone en buitengewone dienst zijn afkomstig uit het verslag van de "ontwerpbegroting
voor het boekjaar 1999".
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9.2.1.

DE GEWONE BEGROTING

De gewone begroting van 1998 tot 2000 kan als volgt worden samengevat :
Inkomsten
Uitgaven
Subtotaal
Voorheffingen
Resultaat van het
boekjaar
Saldo van de
voorafgaande boekjaren
ALGEMEEN
RESULTAAT

1998 (op rekening)
1999 (laatste prognoses) 2000 (beginbegroting)
17 996 299 597
18 285 002 029
18 625 260 130
18 107 721 459
18 440 235 091
19 180 888 002
-111 421 862
-155 233 062
-555 627 872
-179 660 002
-9 998 996
6
-291 081 864
-165 232 058
-555 627 866
1 764 902 839

821 842 056

655 609 998

1 473 820 975

656 609 998

100 982 132

De begroting van de Stad Brussel vertegenwoordigt ongeveer 18,5 miljard franken en blijft gestaag
toenemen. Er valt echter te constateren dat het evenwicht tussen inkomsten en uitgaven vanaf 1998 tot
2000 niet meer wordt nageleefd. Dat is duidelijk te merken aan het "algemeen resultaat" van de
gewone begroting die, ook al blijft hij positief, over het jaar 1998-1999 meer dan 800.000.000 BF
moest inleveren. Het betreft hier een structureel deficit, dat zwaar dreigt te gaan wegen op de armslag
van de Stad Brussel in de komende jaren. Deze situatie is echter niet typisch voor de Stad Brussel,
ook de andere gemeenten van het Gewest maken dezelfde situatie mee.
Er zijn verschillende elementen die het resultaat van het boekjaar beïnvloeden. Ten eerste worden de
in de begroting voorziene inkomsten en uitgaven zelden nageleefd. Meestal brengen de inkomsten
slechts 95-96% van de prognoses binnen. Wat betreft de voorziene uitgaven, die worden bijna nooit
bereikt92. Verder zijn de binnenkomende gelden niet regelmatig in de tijd. Het komt namelijk
regelmatig voor dat belastingen in verband met een boekjaar, zoals de opcentiemen, pas tijdens het
volgende boekjaar werkelijk geïnd worden. Dit type gebeurtenis heeft een grote invloed op het
begrotingsevenwicht van een boekjaar, maar niet op de balans van verschillende opeenvolgende
boekjaren.

9.2.1.1 UITGAVEN
De in de gewone begroting opgenomen uitgaven worden gedetailleerd in de volgende tabel :

Personeel
Functioneren
Overdrachten
Schuldenlast
TOTAAL

1998
8 133 079 116
1 884 243 469
2 790 972 864
1 633 330 744
14 441 626 193

%
56,32
13,05
19,33
11,31
100

1999
8 304 311 152
1 994 169 966
2 720 944 321
1 743 024 652
14 762 450 091

%
56,25
13,51
18,43
11,81
100

2000
8 739 138 002
2 036 460 717
2 767 764 611
1 954 523 672
15 497 887 002

%
56,39
13,14
17,86
12,61
100

Bij de hierboven vermeld staande personeelsuitgaven wordt geen rekening gehouden met de
rechtstreekse uitbetaling aan leerkrachten, doordat die gedragen wordt door de Gemeenschappen. Die
vermindering vertegenwoordigt 3.666.095.266F voor 1998, 3.677.785.000F voor 1999 en
3.683.001.000F voor 2000.

92

Zo moet het deficit van het boekjaar 2000 heel zeker lager zijn dan de aangekondigde 555.627.872 BF.
Verder valt er te constateren dat de in de begroting voorziene inkomsten en uitgaven steeds beter door de
diensten van de Stad worden afgebakend.
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13%
personeel

18%

functioneren
56%
13%

overdrachten
schuld

Daar waar het aandeel in de uitgaven tussen de verschillende sectoren van 1998 tot 2000 tamelijk
stabiel is gebleven, moet er echter geconstateerd worden dat de uitgaven zelf in alle sectoren behalve
overdrachten zijn blijven stijgen.

personeel
functioneren
overdrachten
schuld
TOTAAL

verschil
1998/1999
-171 232 036
-109 926 497
70 028 543
-109 693 908
-320 823 898

verschil
1999/2000
-434 826 850
-42 290 751
-46 820 290
-211 499 020
-735 436 911

9.2.1.1.1 Personeelsuitgaven
De uitgaven voor het personeel vertegenwoordigen 56% van de gewone begroting, hetgeen voor het
jaar 2000 neerkomt op 8.739.138.002 BF.
Het personeel van de Stad bestaat uit ongeveer 6700 personen, die verdeeld zijn over de verschillende
diensten. Het administratief personeel bestaat uit ongeveer 800 personen, de gemeente-arbeiders uit
1800, de technische dienst uit 250 en de zorgdienst uit 350. Het aantal leerkrachten van de Stad
bedraagt 3500 personen.93
De personeelsuitgaven omvatten salarissen, sociale toelagen, werkgeversbijdragen, pensioenen,
jaargelden, etc.
Tussen 1998 en 2000 stegen de personeelsuitgaven op de gewone begroting met ongeveer 600 miljoen
BF. Deze stijging komt voornamelijk op het conto van de invoering van het sociale charter en volgt op
de verhoging van de belangrijkste functionele posten (administratie, onderwijs, sociale bijstand en
zekerheid).
Ook de veiligheidscontracten veroorzaken een groot overschot. De verschillende artikels van
personeelsuitgaven in verband met het Veiligheidscontract, verdeeld over de functies "Politie" en
"Opvoeding van de Jeugd" komen namelijk neer op een totaal van 144.350.000 BF, terwijl de bijdrage
van de hogere overheid voor slechts 137.910.000 BF ingeschreven staat.

93

In het kader van de politiehervorming is de politie van de Stad Brussel opgenomen in de politiezone van
Brussel-Elsene. Het scheppen van de zone moest onder meer het beheer van de wijk rondom de Louizalaan en
van de Europese wijk vergemakkelijken.

AGORA - STAD BRUSSEL

APRIL 2004– pagina 89/119

GEMEENTELIJK ONTWIKKELINGSPLAN
DOCUMENT 3: DIAGNOSE

9.2.1.1.2 Werkingssuitgaven
De werkingssuitgaven vertegenwoordigen 13% van de gewone begroting, ofwel voor het jaar 2000
2.036.460.717 BF.
Deze uitgaven omvatten de kosten voor het administratief en technisch functioneren, de
functioneringskosten voor de gebouwen, de honoraria van het personeel vreemd aan de administratie,
huren en huurlasten, het functioneren van de voertuigen, de kosten voor financieel beheer, de
commissie van openbare leningen, het functioneren van de openbare weg en van de waterwegen,
alsook het terugbetalen van kosten en schadevergoedingen.
De functioneringsuitgaven tussen 1998 en 2000 stegen met meer dan 150 miljoen. Deze stijging is
onder meer te wijten aan de kosten in verband met de organisatie van "Brussel, Culturele Hoofdstad"
en van "Euro 2000".

9.2.1.1.2 Uitgaven aan overdrachten
De uitgaven aan overdrachten vertegenwoordigen ongeveer 18% van de gewone begroting, ofwel
2.767.764.611 FB.
Onder de overdrachtsuitgaven vallen :
-

De directe of indirecte subsidies en premies en de aan bedrijven en gezinnen toegekende
vergoedingen. Bij die laatste groep horen zowel particulieren als V.Z.W. ‘s of de Kerkfabrieken ;
De overdracht aan de V.Z.W. GIAL94 liep op van 475 miljoen in 1998 naar 640 miljoen in het
jaar 2000. Die som en die evolutie mogen dan aanzienlijk lijken, maar toch moeten ze
gerelativeerd worden : het bedrag vertegenwoordigt maar 4% van de uitgaven van de gewone
begroting, het moet bekeken worden in functie van de omvang van de administratie van de Stad,
en besef hebben van de noodzakelijke evolutie van het informatica-materiaal voor de Stad
(overgang naar het jaar 2000, opstellen van verschillende beheersprogramma’s, voor het
onderwijs, voor de politie, voor de bevolking, de noodzaak te werken op het netwerk,…).
Bovendien drukt deze stijging niet op de interventies ten behoeve van gezinnen en bedrijven,
doordat het College eraan vasthield haar subsidiëringsinspanning te handhaven.

-

De bijdragen in de functioneringslasten van de andere openbare instanties ;
vertegenwoordigen de helft van de overdrachtsuitgaven van de Stad.
Zo kwam de Stad ertoe voor 2000 het volgende op haar begroting in te schrijven :

die

a) 970.015.000 BF om het tekort aan middelen van het O.C.M.W. te dekken. Het O.C.M.W.
springt namelijk bij in de begroting van de openbare ziekenhuizen van de Stad Brussel in het
geval dat die niet in evenwicht zijn. Het deficit van het O.C.M.W. wordt dan overgenomen
door de Stad Brussel. Dit bedrag omvat onder meer 21.896.000 BF voor het gedetacheerd
personeel van het UMC St.-Pieter en 70.804.000 BF pensioenlasten.

94

Deze V.Z.W. beheert de informatica van de Stad Brussel : materiaal, software, opleiding van het personeel,...
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De evolutie van de bijdrage van de Stad aan het deficit van het O.C.M.W. is natuurlijk het
gevolg van de maatschappelijke behoeften waarvan de stijging tussen 1997 en 2000 steeds
maar toeneemt :
1995 : 599.942.412 BF
1996 : 758.368.142 BF
1997 : 706.557.944 BF
1998 : 822.601.000 BF
1999 : 971.804.788 BF
2000 : 970.015.000 BF
ofwel een stijging van 38,15 % in 5 jaar.
b) 302.512.000 BF tussenkomst in de pensioenlasten na het in gebruik nemen van het I.R.I.S.plan en 80.000.000 BF voor het gedetacheerd personeel van het UMC St.-Pieter, dat
gedeeltelijk ten dienste van de Stad is gekomen.
Tekenen we op dat er dit jaar geen enkel fonds in het leven werd geroepen om het deficit van
de ziekenhuizen te dekken, aangezien het fonds voor 2000, dat meer dan 800.000.000 BF
bedraagt, voldoende blijkt.
-

De bijdragen aan de salarislasten van de leerkrachten van de vrije scholen.

9.2.1.1.3 Schulduitgaven
De schulduitgaven vertegenwoordigen voor het jaar 2000 1.954.523.672 BF, ofwel 12,6 % van de
gewone begroting. Dit bedrag is, in het licht van de begroting en van de financiële situatie van de Stad
Brussel, volkomen redelijk.
De evolutie van de schuld hangt voornamelijk af van de verwezenlijkingen bij de buitengewone
begroting. Zo zijn er tussen 1998 en 2000 verschillende leningen aangegaan naar aanleiding van het
programma tot renovatie van de scholen van de Stad en dat tot decentralisatie van de
politiecommissariaten.
De schuld van de Stad Brussel vraagt niet om bijzondere herstelmaatregelen. Niettemin liet de Stad
Brussel in 1997, teneinde de daling van het « algemeen resultaat » van de gewone begroting te
beperken, overgaan tot herijking van haar lopende leningen (van 5 tot 10 jaar). Dankzij deze operatie
kon de jaarlijkse last verlicht worden.
Onder deze schulduitgaven vallen :
-

de financiële lasten van de schuld en de andere financiële lasten ;
debetintresten ;
debet-, de achterstallige en de moratoorintresten ;
altijddurende rente ;
de deelname aan de exploitatieverliezen van de regieën, intercommunales,… ;
de last van de openbare leningen ;
de terugbetaling van de leningen ten laste van de gemeenten, van derden en de hogere overheid.
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9.2.1.2 INKOMSTEN
De op de gewone begroting ingeschreven inkomsten staan vermeld in de volgende tabel :

prestaties
overdrachten
Schuld
Totaal

1998
1 113 242 128
12 472 983 559
743 978 644
14 330 204 331

%
7,77
87,04
5,19
100

1999
%
1 237 038 151 8,47
12 569 662 416 86,05
800 516 462 5,48
14 607 217 029
100

2000
%
1 300 153 864
8,7
12 887 044 432 86,25
755 060 834 5,05
14 942 259 130
100

De tabel hierboven is opgesteld na aftrek van de terugbetaling van de directe betaling van de
leerkrachten (ter herinnering, deze som is gelijk aan 3.666.095.266 BF in 1998, 3.677.785.000 BF in
1999 en 3.683.001.000 BF in 2000).

5%

9%
prestaties
overdrachten
schuld

86%

Net als bij de uitgaven is het aandeel van de prestaties, overdrachten en schuld in de inkomsten de
afgelopen drie jaar tamelijk stabiel gebleven. Ook hier zijn de inkomsten van de gewone begroting in
absolute cijfers gestegen, want tussen 1998 en 2000 zijn ze met meer dan 600 miljoen toegenomen.

Prestaties
overdrachten
Schuld
Totaal

verschil
verschil
1998/1999
1999/2000
123.796.023
63.115.713
96.678.857
317.382.016
56.537.818
-45.455.628
277.012.698
335.042.101

9.2.1.2.1 Inkomsten uit prestaties
De inkomsten uit prestaties vertegenwoordigen ongeveer 9% van de inkomsten van de gewone
begroting, ofwel 1.300.153.864 BF voor het jaar 2000.
Het leeuwendeel van de inkomsten is afkomstig van de prestaties voor de bedrijven, de gezinnen en de
openbare instanties. Dit bestaat voornamelijk uit roerende huren en toegangsprijzen.
De tweede bron van inkomsten uit prestaties is afkomstig van de producten van de openbare weg. Die
bestaan uit de werkzaamheden die worden verricht voor derden, uit het recht van uitweg, diverse
tussenkomsten,…
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9.2.1.2.2 Inkomsten uit overdrachten
De inkomsten uit overdrachten vertegenwoordigen verreweg het grootste deel van de inkomsten van
de gewone begroting : 86%, wat neerkomt op 12.887.044.432 BF voor het jaar 2000.
Ze zijn hoofdzakelijk afkomstig uit het Fonds van de gemeenten en uit (gemeente- en additionele)
belastingen die respectievelijk 25% en 43% van de inkomsten uit overdrachten inhouden.
Er moet echter geconstateerd worden dat het deel met betrekking tot de fiscaliteit groter wordt ten
koste van de andere inkomstencategorieën en meer in het bijzonder van die afkomstig uit de Fondsen.
De inkomsten uit overdrachten zijn dus afkomstig uit :
- gemeentebelastingen ;
- additionele belastingen ;
- diverse soorten tussenkomsten ;
- de bijdragen van de hogere overheid aan de salarissen van het onderwijzend personeel ;
- de bijdragen aan de functioneringskosten in het onderwijs ;
- specifieke bijdragen ;
- diverse soorten subsidies en terugbetalingen.
Het Gemeentenfonds
Volgens de door het Ministerie van Binnenlandse Zaken meegedeelde verwachtingen moest de
nationale dotatie voor 2000 3.230.000.000 BF bedragen. Deze toewijzing is exclusief voor de Stad
Brussel en stelt haar in staat zich te kwijten van haar rol als nationale hoofdstad.
Voor 2000 bedraagt de algemene dotatie aan de gemeenten (dat wil zeggen het gewestelijke quotum)
975.000.000 BF.
Deze fondsen moeten de Stad Brussel in staat stellen haar lasten op het vlak van politie, onderwijs en
sociale hulp te financieren. Er moet helaas geconstateerd worden dat dit niet meer het geval is. Het
federale fonds en het gewestelijke fonds komen met hun tweeën voor het jaar 2000 uit op een totaal
van 4.205.000.000 BF.
Wordt de som gemaakt van de netto last voor de politie (3.206.503.339 BF), die voor het onderwijs
(1.589.796.577 BF), het deficit van het O.C.M.W. (970.015.000 BF) en de lasten voor pensioenen en
voor gedetacheerd personeel in de ziekenhuizen (382.512.000 BF), hetzij 6.148.826.916 FB, dan is
het duidelijk dat er al 2 miljard ontbreekt !
Deze situatie laat zich onder meer verklaren door het feit dat de fondsen sinds 25 jaar nauwelijks
enige evolutie doormaakten, want in 1976 ontving de Stad Brussel al een netto dotatie van
3.988.316.282 BF.
De evolutie van de fondsen (+216.683.718 BF in een kwart eeuw) staat in geen enkele verhouding tot
de evolutie van de kosten van het levensonderhoud en van de door de Stad opgenomen
verantwoordelijkheden en opdrachten.
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Belastingen
Deze belastingen kunnen verdeeld worden in additionele belastingen (77,7%) en gemeentebelastingen
(22,3%).
Tabel : aandeel van de additionele belastingen en de zuiver gemeentelijke belastingen

22%
gemeentelijke
belastingen
Additionele
belastingen
78%

Opcentiemen
De opcentiemen voor het jaar 2000 worden geëvalueerd op 5.579.663.031 BF. In 1999 bedroegen ze
5.392.112.550 BF.
Dit bedrag wordt bepaald uitgaande van de belasting op natuurlijke personen (voor ongeveer
670.000.000) en van de onroerende voorheffing (voor ongeveer 4.800.000.000).
De onroerende voorheffing die van kracht is voor de Stad Brussel is één van de hoogste van het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest : 35,5%95. Hij vertegenwoordigt de voornaamste bron van inkomsten
voor de Stad. Het op lange termijn handhaven van een zo hoog kadastraal inkomen dreigt echter ook
de bevolking weg te jagen. Bovendien dreigt iedere aantasting van deze inkomsten ernstige gevolgen
te hebben voor het financiële evenwicht van de Stad. Toch heeft de Stad Brussel het tarief tussen
1998 en 1999 van 2.900 centiemen verlaagd naar 2.840 centiemen (35,5%).
Het is noodzakelijk er hier op te wijzen dat de Stad Brussel zich beroofd ziet van een belangrijk deel
van haar kadastraal inkomen. De Stad heeft, als Europese, nationale en gewestelijke hoofdstad een
groot aantal openbare gebouwen op haar grondgebied. Nu zijn al die gebouwen vrijgesteld van de
onroerende voorheffing. Deze fundamentele problematiek voor de Stad Brussel, die « dode hand »
genoemd wordt, betekent een keihard verlies van ongeveer 800.000.000 BF per jaar. Om nu deze
derving te dekken wordt er een federale compensatie96 overgemaakt naar het Brussels Gewest97. Via
het participatiefonds (dat wil zeggen het fonds voor de herfinanciering van de gemeenten)
"recupereert" de Stad zo ongeveer 600 miljoen. Als er echter wordt toegegeven dat 600 van de 945
miljoen van het Gewest overeenkomen met de billijke teruggave van de "dode hand", dan bedraagt de
gewestelijke toewijzing slechts 300 miljoen.

95
96

97

De percentages variëren tamelijk sterk tussen de gemeenten van het Brusselse Gewest. De OVH voor de
gemeente Oudergem bedraagt 22,875% terwijl hij tot 37,25% bedraagt in Sint-Joost.
Deze federale compensatie komt echter slechts neer op 72% van de gemeentelijke additionele belastingen die
verloren gaan en dekt niet alle gebouwen, waarop de vrijstelling van de onroerende voorheffing van
toepassing is.
In het Waalse Gewest en het Vlaamse Gewest komt deze compensatie rechtstreeks terug bij de gemeenten
zonder via de gewesten te lopen.
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De Belasting op Natuurlijke Personen (B.N.P.), wordt sterk beïnvloed door de sociaal-economische
status van de bevolking en de evolutie van het aantal niet aan deze belasting onderhevige inwoners.
Ook is het van belang te wijzen op het groeiende aantal op het grondgebied van de Stad aanwezige
niet-ingezetenen en pendelaars. Die laatste groep, die niet onderworpen is aan het B.N.P. van de Stad
Brussel, gebruikt echter dagelijks haar infrastructuren en haar voorzieningen. Deze situatie kan onder
meer dienen ter rechtvaardiging van de belasting op de tweede woning die de Stad heft.
a) Gemeentebelastingen en heffingen
In 1999 brachten de inkomsten in verband met gemeentebelastingen en heffingen 1.614.672.001 BF
op. Voor het jaar 2000 wijzen de prognoses in verband met deze zelfde inkomsten op een bedrag van
1.601.520.003 BF.
Sommige op het grondgebied van de Stad Brussel geïnde belastingen hebben niet als hoofddoel de
Stad te financieren, maar eerder bepaalde vormen van gedrag te wijzigen of ertoe aan te sporen.
Hierbij gaat het onder meer om :
•

de belasting op leegstaande gebouwen. Die bedraagt 99 :
-

9.000 BF tijdens het 1e jaar ;
10.800 BF tijdens het 2e jaar ;
13.500 BF tijdens het 3e jaar ;
18.000 BF tijdens het 4e jaar en de daarop volgende jaren.

‘’Deze belasting valt onder meer te rechtvaardigen door het onesthetische aspect van de
stadskrotten die afbreuk doen aan de aantrekkingskracht van de wijken en bijdragen tot het
vertrek van de inwoners. De krotten brengen zware verliezen aan fiscale middelen met zich mee
(bij gebrek aan bewoners) en vormen een bron van overlast op het gebied van hygiëne en
openbare veiligheid. Bovendien brengen ze de restauratie van het onroerend patrimonium in de
omgeving in gevaar.’’ Ook maakt deze belasting het mogelijk te strijden tegen de
immobiliënspeculatie.
Deze belasting staat aan de basis van verschillende privé renovatie-operaties, maar blijft toch
financieel gezien weinig rendabel. Dat laat zich verklaren door de omvang van de telling en de
plaatsing op de rol die daarvoor vereist zijn, maar ook door het grote aantal juridische
beroepsprocedures die de eigenaars aanspannen. Toch werd er in de begrotingsprognoses
uitgegaan van 110.000.000 BF begrotingskrediet voor 1997.
•

de belasting op kantoren : die bedraagt 250 BF per m² kantoor per jaar.
‘’Het doel van deze belasting is bescherming van de huisvesting. Hierdoor kan men de bedrijven
die geen gemeentelijke additionele belastingen betalen op de bedrijfsbelasting laten bijdragen?.
Bovendien kunnen de inkomsten uit deze belastingen bestemd worden voor stadsrenovatie of voor
het beleid ter ontwikkeling van de huisvesting.’’

•

de belasting op aan kantoren gekoppelde parkeerplaatsen : 1000 BF per parkeerhaven per jaar.
De Stad is de enige gemeente in het Brusselse Gewest die deze belasting heft.

98

Op gewestelijk niveau bedraagt het gemiddelde percentage van de additionele belastingen bij het B.N.P.
6,71% en varieert niet meer dan van 6% (6 gemeenten) tot 7,5% (3 gemeenten).
Voor terreinen : per lopende vierkante meter aan de straatkant ;
Voor gebouwde goederen : per lopende vierkante meter gevel vermenigvuldigd met het aantal niveaus.

99
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9.2.1.2.3 Inkomsten uit schulden
De inkomsten uit schulden voor het jaar 2000 worden geschat op 755.060.834 BF, ofwel 5% van de
inkomsten van de gewone begroting.
Deze inkomsten zijn voornamelijk afkomstig uit de deelname in de winsten van de regieën en uit
dividenden (intercommunaal, B.G.K., enz.…). De andere inkomsten uit schulden komen overeen met
Kredietintresten (waardepapieren van beleggingen, lopende rekeningen), restitutie van intresten van
leningen, lijfrenten en altijddurende renten,...
Ter herinnering, in 1997 onderging de schuld van de Stad een ‘’herinrichting’’ : een bepaald aantal
leningen werd gespreid over 5 tot 10 jaar (als gevolg van de daling van de intrestvoeten). Bovendien
kon door de Dexia-operaties een totaal van meer dan 1.150.000.000 BF aan leningen vroegtijdig
terugbetaald worden.

9.2.2.

DE BUITENGEWONE BEGROTING

De buitengewone begroting van 1998-2000 kan als volgt worden samengevat :

Inkomsten
Uitgaven
Resultaat
van
boekjaar
Voorafgaande
boekjaren
ALGEMEEN
RESULTAAT

het

1998
1.381.967.626
2.930.775.098
-1.548.807.472

1999
10.106.192.364
7.282.148.129
2.824.044.235

2000
4.268.766.567
4.375.636.586
-106.870.019

3.158.512.224

1.203.368.554

1.620.708.384

1.609.704.752

4.027.412.789

1.513.838.365

De buitengewone begroting wordt gefinancierd door middel van drie operaties : financieren volgens
de eigen fondsen, leningen sluiten en aanvragen tot subsidies indienen.
Net als voor de gewone begroting is het mogelijk te onderscheiden wat de voornaamste bronnen van
uitgaven en inkomsten van de buitengewone begroting zijn.

9.2.2.1 UITGAVEN
De uitgaven van de buitengewone begroting zijn zo goed als uitsluitend investeringsuitgaven (bijna
96,9% van de uitgaven voor 1999). Deze uitgaven worden besteed aan de aanschaf van terreinen en
gebouwen, aan de bouw en de inrichting van gebouwen, aan weg- en infrastructuurwerkzaamheden,
aan de aankoop van meubilair, kantoor- en transportmateriaal,…
Ter informatie en om deze uitgaven beter te onderscheiden kunnen er enkele beduidende voorbeelden,
zoals die staan ingeschreven in de begrotingen van 1998, 1999 en 2000, gegeven worden :
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PROJECTEN
Politie : Aanschaf van gebouwen
Inrichting gebouwen
Aanschaf auto’s vrachtwagenbusjes

Eind 1998

1999

2000

86.000.000
24.167.933
300.000

43.000.000
48.000.000
34.600.000

24.000.000
50.000.000
2.700.000

Onderwijs : Onderhoud gebouwen
Bouw/ uitbreiding Catteau Horta
Inrichting IAM-geb. Loodtoren

104.341.950
5.500.000
25.000.000

275.000.000
55.700.000

270.000.000

Stedenbouw : infrastructuur- Wegwerkzaamheden

67.169.057

437.881.350

547.000.000

Gemeentelijke bezittingen : Huizenblok Stévin
Groot onderhoud

25.000.000

5.000.000
40.000.000

55.000.000
40.000.000

6.000.000

45.000.000

25.000.000

15.600.000

9.000.000

2.000.000

Kinderkribben : inrichting kribben Vautour, Association,…
Openbare ruimten : asfaltering

De festiviteiten van Euro 2000 en Brussel 2000 brachten ook investeringsuitgaven met zich mee in de
begroting 2000 :
-

Inrichting van gebouwen : 20.000.000 BF ;
Buitengewoon onderhoud van wegen en infrastructuren : 10.000.000 BF ;
Aanschaf van bewegwijzering en kleine wegenvoorzieningen : 4.000.000 BF ;
Huren van meubilair : 5.000.000 BF.

De andere uitgaven van de buitengewone begroting zijn uitgaven voor overdrachten100 en
schulduitgaven101.

9.2.2.2 INKOMSTEN
De in de buitengewone begroting opgenomen inkomsten zijn hoofdzakelijk schuldinkomsten (78%
van de inkomsten voor 1999). Het betreft de terugbetaling van kredieten door gezinnen en V.Z.W.’s,
de verkoop van waardepapieren, leningen ten laste van de gemeente alsook de terugbetaling van
participaties door openbare of privé bedrijven.
Vervolgens zijn de inkomsten afkomstig uit overdrachten (20,8% van de inkomsten van de
buitengewone begroting). Het betreft kapitalen, ontvangen van bedrijven of gezinnen, subsidies voor
de schoolgebouwen, subsidies in kapitaal voor werkzaamheden of voor specifieke doelen, alsook
vorderingen van waarborgen, toegekend in speciën van meer dan een jaar.

100

101

2,9% van de uitgaven voor 1999 ; zij lijken op subsidies in kapitaal of investeringssubsidies of op eenmalige
uitkeringen van erfpachtrechten of van oppervlakterechten naar de hogere overheid of de andere openbare
instanties.
0,12% van de uitgaven voor 1999 ; zij lijken op leningen, toegekend aan openbare of privé bedrijven, aan
gezinnen en V.Z.W.’s en aan de openbare instanties, op de aankoop van waardepapieren met vaste inkomsten,
op storting van de participaties in openbare of privé bedrijven alsook op vroegtijdige terugbetalingen van
leningen.
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Tot slot spelen de investeringsinkomsten ook een rol in de inkomsten van de buitengewone begroting
(voor 1,12% in 1999). Deze inkomsten zijn het resultaat van de verkoop van terreinen en gebouwen,
van de verkoop van kantoormeubilair en -materiaal, van de verkoop van transportmateriaal, van de
verkoop van machines en materiaal voor voorzieningen en exploitatie, alsook van de verkoop van
diverse roerende investeringen.
Hiertoe heeft het Gewest onder meer een subsidiëringssysteem opgezet met als doel investeringen van
algemeen belang aan te moedigen. Er worden onder meer subsidies toegekend voor de renovatie van
afzonderlijke gemeentegebouwen en die kunnen oplopen tot 65% van de kosten voor het saneren van
de woningen.
Er bestaan nog andere financieringsbronnen. Die kunnen gebundeld worden onder de titel « gemengde
tussenkomsten » want behalve de gemeenten zijn de andere financiële partners het Gewest, de
Federale Staat, de Europese Unie of de privé sector.
De Stad Brussel heeft verschillende van die interventiefondsen. Het betreft onder meer :
-

het Impulsfonds voor het migrantenbeleid ;
de Wijkcontracten ;
de Initiatiefwijken ;
het Federale Fonds voor het grote-stedenbeleid ;
de Urban-programma’s ;
het programma « Objectief II » ;
de veiligheids- en de samenlevingscontracten.

Deze gemengde tussenkomsten spelen een wezenlijke rol in het wederoplevingsproces van
probleemwijken. Het is duidelijk dat sommige sinds een groot aantal jaren aan hun lot overgelaten
wijken in een extreme situatie verkeren en dat redding brengende maatregelen vereist zijn. Jammer
genoeg vormen de sterke toename van deze programma’s en van de financieringsbronnen ervan en
hun beperking in de tijd factoren die voor de Stad moeilijk te beheren zijn. De mechanismen ervan
moeten snel doorgrond kunnen worden, er moet competent personeel beschikbaar zijn om ze te
herkennen en vervolgens in goede banen te leiden. Als het effect plaatselijk is (renovatie van de
bouw) stelt dat minder problemen. Daarom heeft de Stad echter, zodra voortzetting van de
programma’s vereist is na de financiering van buitenaf (opleidings-, begeleidingsprogramma,
programma voor maatschappelijke hulp, …) de keus verder te gaan op haar eigen fondsen of het
lopende project te laten vallen.
Tot slot worden sommige gewestelijke subsidies slechts op bepaalde voorwaarden toegekend. Zo
houden bij voorbeeld de subsidies die worden toegekend voor de renovatie van gemeentelijke
woongebouwen in dat die woningen gereserveerd worden voor inwoners met lage inkomsten. Dit
soort subsidie mag dus alleen maar gericht en plaatselijk gebruikt worden als de Stad Brussel een
gemengde bevolking en een zekere rendabiliteit van de immobiliënoperaties die ze aangaat wil blijven
behouden.
Voorbij de sociale doelstellingen en die voor de economische heropleving moet er geconstateerd
worden dat de gewestelijke initiatieven plaatselijk blijven en dat ze op middellange termijn leiden tot
een extra last op de begroting van de Stad (voor het merendeel van deze programma’s is een deel aan
gemeentelijke tussenkomst vereist ter compensatie voor hun deelname).
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9.2.3.

CONCLUSIES

Het begrotingsevenwicht van de Stad Brussel is een moeilijke kwestie. De gewone begroting brengt
namelijk een structureel deficit naar voren, dat gecontroleerd moet worden omdat de financiële
situatie van de Stad Brussel anders in een slecht parket komt. Ook al is die situatie niet typisch voor
de Stad102, toch wordt hij er niet minder verontrustend om.
Vroeger werden de gewone uitgaven meestal te hoog getaxeerd. Thans worden ze zo dicht mogelijk
geschat en zo veel mogelijk ingekrompen. Deze evolutie is hoofdzakelijk te wijten aan het feit dat de
functioneringsuitgaven thans beter benaderd worden (ongebruikte kredieten zijn onder meer
spectaculair gedaald). Verder laten de personeelsuitgaven slechts weinig armruimte, terwijl de
uitgaven voor overdrachten voor meer dan de helft verplicht zijn. Wat betreft de schuld, die blijft
gezond en goed onder controle.
In werkelijkheid heeft het structurele deficit van de gewone begroting als belangrijkste grondslag het
feit dat de gewone inkomsten de uitgaven niet meer kunnen bijbenen. Het deficit aan inkomsten is
hoofdzakelijk merkbaar in de fondsen en dit wegens het gebrek aan middelen van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest. Daarom moet men, tenzij de fiscaliteit aanzienlijk omhoog gaat of er een
groter deel van de teruggave van de Fondsen voor Brussel losgekregen kan worden, erop rekenen dat
de situatie van de inkomsten van de Stad zwakker zal blijven worden. Gelukkig kon de Stad Brussel
dankzij verschillende ‘’zuurstofballonnetjes’’ zoals de Dexia-operaties tot op heden een evenwichtige
financiële balans voorleggen.
Ondanks het feit dat de gewone uitgaven van nabij afgebakend worden, blijft er altijd een percentage
ongebruikte kredieten over103. Het gevolg van dit element is, dat de op het gebied van de rekeningen
waargenomen resultaten beter worden dan die welke ingeschreven worden in de begroting. Het is
echter van belang aan te geven dat de jaarbalans van de gewone begroting aangewezen blijft op
externe elementen zoals het innen van de additionele belastingen, dat gedeeltelijk kan worden
uitgesteld tot het volgende jaar.
Ter conclusie, het huidige tekort aan hulpmiddelen geeft te denken dat er op den duur
herstructureringen moeten overwogen worden, de taken van de gemeente-administratie moeten
herzien worden en politieke opties op verschillende gebieden (bij voorbeeld op het gebied van het
beheer van het privé patrimonium, van het onderwijs,…) moeten genomen worden, als men de
financiële leefbaarheid van de Stad Brussel wil handhaven.
Op het gebied van de buitengewone begroting moet er gewezen worden op een sterke verhoging van
de investeringsuitgaven in de loop van de vorige gemeentezittingstijd. Er zijn namelijk verschillende
investeringen van grote omvang noodzakelijk gebleken: de renovatie van de kinderkribben en de
scholen van de Stad, de herstructurering van de politie of de inrichting van verschillende openbare
ruimten zijn hier slechts enkele treffende voorbeelden van. Die diverse investeringen brachten een
werkelijke meerwaarde aan het openbare en privé patrimonium van de Stad Brussel104. Ook moet er
gewezen worden op het tamelijk grote immobilisme op het gebied van investeringen in de afgelopen
jaren.
Het evenwicht van de buitengewone begroting komt niet op dezelfde manier tot stand als bij de
gewone: de tussenkomsten die niet worden gefinancierd door middel van eigen fondsen of subsidies
102

Alle gemeenten van het Brussels Gewest hebben een gewone begroting met een structureel deficit.
De plaatselijke besturen geven namelijk vaak blijk van een zekere behoedzaamheid bij het opstellen van hun
begroting. Deze behoedzaamheid laat zich dan vertalen in een lichte onderschatting van de inkomsten en in
een lichte overschatting van de uitgaven.
104
Voor zover de gewone lasten als gevolg ervan binnen de perken blijven.
103
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vormen het voorwerp van leningen. Het zou echter wenselijk zijn dat de Stad stelselmatiger beroep
doet op de diverse toelagen en subsidies, en dit ondanks de verplichtingen die dat soort stappen met
zich meebrengt.

9.3.

BEZITTINGEN VAN DE GEMEENTE

De gemeentelijke bezittingen van de Stad Brussel bestaan uit een heel groot aantal terreinen en
gebouwen van allerlei aard, die verspreid liggen over haar hele grondgebied. De wegen niet
meegerekend vertegenwoordigen die bezittingen ongeveer 3,7 km² grondoppervlakte.
In sommige wijken van de Stad Brussel zijn een groot aantal gemeentelijke bezittingen
geconcentreerd. Zo is in Laken het plateau van de Heizel (met onder andere het Tentoonstellingspark
van Brussel, het Koning Boudewijnstadion en de Trade Mart) volledig het eigendom van de Stad
Brussel. Ook de Noordwijk, met onder meer de overdekte markt aan de Werkhuizenkaai, herbergt een
groot aantal gemeentelijke bezittingen. Tot slot liggen er in Neder-Over-Heembeek een groot aantal
gemeentelijke terreinen.
Al naargelang de bestemming ervan kunnen de gemeentelijke bezittingen worden ingedeeld in
openbaar patrimonium en privé patrimonium.

9.3.1.

HET OPENBAAR PATRIMONIUM

Het openbaar patrimonium van de Stad Brussel omvat parken, onderwijsinstellingen en crèches,
sportterreinen en jongerenhuizen, begraafplaatsen, het Stadhuis en de administratieve kantoren,
culturele centra, musea,…
De Stad Brussel is eigenares van een groot aantal op haar grondgebied liggende parken. Die beslaan
samen ongeveer 68 ha. (uitgezonderd het Ter Kamerenbos). Het park van Brussel, het Leopoldpark,
het park van Osseghem, het Maximiliaanpark, het Meudonpark en het park aan de
Etterbeeksesteenweg zijn daar de belangrijkste van. Een herverdeling van de groene ruimten tussen de
Stad en het Gewest is aangenomen om redenen die voornamelijk te maken hebben met rationalisering
van het beheer. Het Ter Kamerenbos is eigendom van het Gewest, maar de Stad is belast met het
beheer ervan.
De Stad heeft een heel groot aantal onderwijsinstellingen. Ze leveren een actieve bijdrage aan de
reputatie van de Stad en ondergaan – dit ter herinnering – een diepgaand renovatie- en
onderhoudsproces, dat noodzakelijk was gezien de staat waarin ze verkeerden. We vermelden hier de
School voor Kunsten en Ambachten, Catteau, Dachsbeck, Bisschoffsheim, Adolphe Max,…

9.3.2.

HET PRIVÉ PATRIMONIUM

Het privé patrimonium van de Stad Brussel omvat ongeveer 4.000 goederen. Dit patrimonium is
bijzonder gevarieerd en bestaat uit zowel opslagruimten en parkeerplaatsen als prestigieuze gebouwen
zoals het « Huis van de Zwaan » of de « Koning van Spanje ».
Het is moeilijk de werkelijke samenstelling van het privé patrimonium van de Stad Brussel samen te
vatten, zo gevarieerd is het. Aan grondoppervlakte gaat het voor meer dan de helft om niet-bebouwde
terreinen. De grootste daarvan liggen in Neder-Over-Heembeek, niet ver van de Trasserweg.
Een groot deel van het patrimonium is bestemd voor huisvesting. De Stad telt zo een
woningpatrimonium dat bij benadering bestaat uit meer dan 150 huizen en meer dan 200
appartementsgebouwen. Die woningen zijn geen sociale woningen maar de Stad, erop bedacht een
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sociaal beleid te voeren, ziet er in het algemeen op toe dat die woningen verhuurd worden voor een
redelijke prijs. Voor dit omvangrijke immobiliënpark is rigoureus en efficiënt beheer vereist. Met een
nieuwe Grondregie zou die opdracht ten volle vervuld moeten kunnen worden.
Ieder jaar wordt een aanzienlijk deel van de begroting, zowel de gewone als de buitengewone, besteed
aan het onderhoud en aan grote reparaties van de gebouwen : vervanging van ketels, dakwerk,
schilderwerk, liften…
Ook heeft de Stad zich toegelegd op een beleid van heropbouw en renovatie van haar privé
patrimonium. Zo wordt de aanblik van krotten of vervallen gebouwen van de Stad ieder jaar
zeldzamer. Zo werden er bij voorbeeld in de Onderwijsstraat onlangs zes gebouwen gerenoveerd en is
het krot op de hoek van de Wolstraat en Voorzorgsstraat thans verdwenen en heeft plaats gemaakt
voor een klein appartementsgebouw. Er zijn nog meer nieuwe gedragsvormen die aangemoedigd
moeten worden. Zo kosten regelmatig onderhoud en lichte plaatselijke renovaties op de duur minder
dan ingrijpende renovaties die noodzakelijk waren geworden na jaren van niets doen.
Ook zijn er verschillende renovatie- of heropbouwoperaties voor huisvesting ondernomen in het kader
van de "Wijkcontracten"; vermelden we onder anderen de nieuwe gebouwen in de Slotstraat (2003),
in de Molenbeekstraat (2003) of van de Washuisstraat (voorzien voor 2005).
Andere saneringsoperaties werden afgewerkt (2003), zoals voor het intussen bekend geworden «
Stevinhuizenblok » en de 37 gebouwen waaruit het bestaat. De Stad Brussel wenste er de renovatie
van een groot aantal kwaliteitsgebouwen te stimuleren en heeft besloten de andere beschikbare
gebouwen te koop aan te bieden, met de verplichting deze te renoveren.
Naast de huisvesting en de terreinen bestaan de voornaamste bestemmingen van het privé pa
trimonium van de Stad uit winkels, kantoren, parkeerplaatsen, werkplaatsen, opslagplaatsen,
garages,…

AGORA - STAD BRUSSEL

APRIL 2004– pagina 101/119

GEMEENTELIJK ONTWIKKELINGSPLAN
DOCUMENT 3: DIAGNOSE

10. CONCLUSIE
Dankzij de globale diagnose kon een bepaald aantal realiteiten en belangrijke trends voor het
grondgebied van de Stad duidelijk gesteld worden.
De Stad Brussel neemt binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en binnen België een bevoorrechte
centrale positie in. Ook al komt het historisch centrum van de Stad overeen met de volledige Vijfhoek,
haar grondgebied strekt zich ruimschoots uit van het Noorden naar het Zuiden van het Gewest en is
het resultaat van een reeks opeenvolgende uitbreidingen. Daardoor geeft de Stad een veelvoud aan
landschappen te zien met zeer afwisselende wijken en biedt daardoor een uitermate afwisselende
waaier aan woon- en activiteitengebieden.
Sommige wijken vertonen heel wat punten van overeenkomst, waarvoor een geschikt specifiek beleid
vereist is.
Zo bestaan er in het Westen en het Zuiden van de Vijfhoek, het Zuiden van Laken (ten zuiden van de
spoorweg) en de Noordwijk (aan de kant van de sociale woningen en de oude urbanisatie) grote
overeenkomsten op het gebied van bevolking, bebouwing, gemengd karakter van de functies. Het gaat
hier ongetwijfeld om de meest kwetsbare zones, waar een vaak minder bedeelde bevolking, een oude,
in slechte staat verkerende bebouwing, sites met niet meer in gebruik zijnde economische activiteiten,
een gebrek aan groen, nog te herwaarderen openbare ruimten, een gevoel van onveiligheid (al dan niet
reëel) samenkomen. Bovendien heeft, op enkele zeldzame gevallen van herontwikkeling na, de privé
markt geen interesse voor deze zones.
De wijken met een sterke administratieve concentratie zijn zonder enige twijfel het Oosten van de
Vijfhoek, de Leopold-Schumanwijk en op een andere vlak105 de Noordwijk (aan de kant van de
Vijfhoek). Die zones koppelen een sterke daling van de bevolking aan de symptomen eigen aan voor
een te grote monofunctionaliteit. De traditionele bouw is er verwaarloosd, de kantoren uit de jaren '
60
raken technisch en esthetisch verouderd. Het feit dat de aanwezigheid van personen in die wijken niet
permanent is, maakt deze tamelijk onveilig en de problemen qua bereikbaarheid concentreren zich
aldaar ; ook hebben die zones de neiging zich uit te breiden naar de aangrenzende woonblokken.
De wijk van de Squares en de zone van de Louizalaan lijken sterk op elkaar, doordat ze beide onder
meer nog een interessant bouwpatrimonium bezitten. De vestiging van woningen wordt er echter vaak
bemoeilijkt door sterkere functies, zoals de kantoorsector, die op zoek is naar kwaliteitsgebouwen met
een representatieve waarde en ze dan renoveert106. Vooral in de Rooseveltlaan zijn die representatieve
functies geconcentreerd.
Sommige wijken hebben een relatief stabieler profiel, met een tamelijk gemengde en groeiende
bevolking, een interessante goed bewaarde bebouwing, bepaalde residentiële kenmerken, zoals het
Noordoosten van Laken, Neder-Over-Heembeek en Haren. Hierbij dient jammer genoeg opgetekend
te worden dat die wijken tamelijk geïsoleerd liggen van de rest van de stad (vooral het centrum) en
een weinig gunstige omgeving hebben (problemen in verband met geluidsoverlast, met de nabijheid
van industriezones, het feit dat ze doorsneden worden door grote verbindingsassen, een soms
structuurloos landschap, weinig buurtvoorzieningen voor bepaalde wijken).

105

In tegenstelling tot de eerste twee wijken blijven er in de Noordwijk nog te verstedelijken zones over en dus
de mogelijkheid toe te zien op het mengen van de functies.
106
In ieder geval tijdens de afgelopen jaren, met uitzondering van de torens aan de Louizalaan.
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Het isolement van de wijken ten opzichte van elkaar of ten opzichte van grote lege zones is een ander
kenmerk van de Stad Brussel. Het Noorden van de Stad wordt in die zin bijzonder getroffen met de
kanaalzone en de site van Thurn & Taxis, de Heizel en het Koninklijk Domein, het Vormingsstation
Brussel, het terrein van het Militair Hospitaal en de zone van de NATO en Eurocontrol. In het Zuiden
vormen het Ter Kamerenbos en de site van de ULB, ongetwijfeld gebieden met zeer nuttige
voorzieningen, maar waarvan de integratie in de structuur passend overleg behoeft. De « neutrale
zone » en de site van de Kunstberg en het Jubelpark omvatten andere onbewoonde locaties, die de
wijken eerder van elkaar isoleren dan ze te verbinden. De integratie in de stadstructuur van die grote
stadsvoorzieningen of van die zones voor mogelijke urbanisatie dient speciaal bestudeerd te worden.
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11. BIJLAGEN
11.1. STADSONTWIKKELING VAN DE STAD BRUSSEL VANAF HET
JAAR DUIZEND TOT IN ONZE TIJD
Dit punt geeft een overzicht van de perioden van stadsontwikkeling zoals omschreven in hoofdstuk 1
onder de vorm van fiches. Aan iedere periode zijn twee tabellen gekoppeld : de ene beschrijft de
politieke en sociaal-economische context, de andere de grote ruimtelijke ontwikkelingen van de Stad
Brussel. Ter herinnering, de atlas van de diagnose van de Stad Brussel bevat twee series kaarten die
haar ontwikkeling volgens diezelfde perioden illustreren.
1) Periode 1 : van het jaar 1000 tot 1150
•

Politieke en sociaal-economische context

9771150

•

Hertogdom Laag-Lotharingen
Hertogdom Brabant
Autonoom bestuur

Grote ruimtelijke ontwikkelingen

Grondgebied

•

•

oorspronkelijke stadskernen (1000-1100)
•
Eilanden van de Zenne (Castrum)
•
Molenberg (Kapittel)
•
benedenloop Zenne (Portus van de handel)

•

•

latere stadskernen (1100-1200)
•
Coudenberg (Castrum)
•
Molenberg (St-Goedele-Kapittel)
•
Nedermerct (Voorstad Portus)

Bouw
•
•
•

Voorsteden
•
Kapellenkerkwijk
•
Begijnhofwijk
Gosdienstig
•
St-Gorikskapel (977)
•
St-Goedelekapel (988)
Vedediging
•
Castrum St-Gorik (1000-1100)
•
Castrum Coudenberg (1100-1200)

Plein
•
Nedermerct
Poorten
•
« steenpoort » (Halle)
•
Sint-Jacobspoort (Anderlecht)
•
Sinte-Katelijnepoort (Vlaanderen)
•
Leeuwenpoort
•
Zwarte poort (Laken)
•
Sint-Goedelepoort (Leuven)
•
Coudenbergpoort (Namen)

Haveninfrastructuren
•

Benedenloop van de Zenne

Militaire infrastructuren
•
•
•

eerste ommuring? (1050-1200)
zavelgracht
Wolvengracht

Water / woud
•

Zenne en zijrivieren

Openbare stadsruimten
•

Openbare wegen
•
Steenweg
•
Hoogstraat
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2) Periode 2 : van 1150 tot 1550
•

Politieke en sociaal-economische context

1300
1350
1382
1421
1482-1550
(> 1716)

•

Plaatselijke bestuursentiteit « Kuip van Brussel »: Anderlecht, Vorst, Elsene, Laken, Molenbeek, St-Gillis,
St-Joost,
Zetel van het Hof van de Hertogen van Brabant
Overgang van de Lage Landen (van het noorden en het zuiden) door huwelijk naar Bourgondië (zelf
ontstaan tegen1370 : Filips de Goede, Karel de Stoute, Maria van Bourgondië )
Bestuur van de Kuip door de Geslachten en de Ambachten
Door huwelijk van Maria van Bourgondië, Lage Landen naar de Habsburgs (Karel de Vijfde 1515-1555),
zitting van de Staten Generaal en oprichting van de Collaterale Raden. Periode van economische welvaart

Grote ruimtelijke ontwikkelingen

Bouw
•
•
•

•

Keizerlijk administratief
•
Magna Aula (1452)
•
Coudenbergpaleis (1459)
Plaatselijk administratief
•
Stadhuis (1455)
Godsdienstig
•
Coudenberg (1210)
•
Sint-Goedele (1450)
•
Sint-Gorik (1450)
•
O-L-V van de Zavel
•
O-L-V ter Kapelle
•
O-L-V van het Begijnhof
•
Sint-Nikolaas
•
St-Jan
Commercieel
•
Vleeshal
•
Korenhal
•
lakenhal (1353)

Openbare stadsruimten
•
•

Haveninfrastructuren
•
•
•

Kanaal van Willebroek (1550-61)
Ste-Katelijnebekken, …
Oeverpoort

Militaire infrastructuren
•

Poorten
•
Hallepoort (Obbrussel)
•
Anderlechtse Poort (t’Cruysken)
•
Vlaamse Poort
•
Lakense Poort
•
Schaarbeekse Poort (Keulen)
•
Leuvense Poort
•
Naamse Poort (Coudenberg)
•
Tweede ommuring (1250-1350)
•
gracht van de tweede ommuring

Water / woud
•
•

Zenne en zijrivieren
Herbebossing

Park
•
uitbreiding hertogelijk park (1460)
Pleinen
•
Grote Markt
•
Graanmarkt
•
Vismarkt
•
Paardenmarkt (Zavel)
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3) Periode 3 : van 1550 tot 1777
•

Politieke en sociaal-economische context

1550>1716

1716>1794

•

Spaanse Nederlanden :
1555 : troonsafstand van Karel de Vijfde
1550-1600 : economisch verval onder Filips II
1577-1585 : godsdienstoorlogen, hertog van Alva, opstanden ; 1579 : afscheiding van de Noordelijke
Nederlanden
1598-1633 : economische bloei onder Albert en Isabella ,
1650 : Franse veldtochten ; vestingwerken van Graaf Monterey
1695 : bombardement door Lodewijk XIV
1697-1710 : heropbouw in barokke Vlaamse stijl
Oostenrijks bewind :
1731 : brand koninklijk paleis
17.. : Karel van Lotharingen : stedenbouwkundige veranderingen : St-Michielsplein, Koningsstraat

Grote ruimtelijke ontwikkelingen

Grondgebied

Openbare stadsruimten

•

•

Stadswegen
•
Koningsstraat (1777)
•
Nieuwstraat (1617-39)
•
Langestraat (1617-39)

•

Pleinen
•
Dinantplein (1697)
•
St-Michielsplein (Fisco 1776)

•
•

grootte
•
Vijfhoek 415 ha (1795)
Heropbouw
•
Wijk van het historisch centrum
Verbouwing
•
Coudenbergwijk
•
Broekwijk

Bouw
•
•
•
•
•

koninklijk administratief
•
koninklijk paleis (brand 1731)
•
Nassaugebouw en -kapel (1760)
plaatselijk administratief
•
restauratie stadhuis
•
heropbouw Koningshuis
godsdienstig
•
O-L-V Goede Bijstandkerk (1630)
•
Begijnhofkerk (1630)
cultureel
•
Munttheater (1698)
sanitair
•
Sint-Jansgasthuis (1600)
•
Militair ziekenhuis (1600)
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Militaire infrastructuren
•
•

Vestingwerken à la Vauban (1650)
Fort Monterey (1650 )

Haveninfrastructuren
•

Bekkens en kaaien intra muros

Water / woud
•
•

Zenne en zijrivier
Herbebossing
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4) Periode 4 : van 1777 tot 1870
•

Politieke en sociaal-economische context

1716-1794
1794-1815
1815-1830
1830

•

Oostenrijks bewind :
Karel van Lotharingen : stedenbouwkundige veranderingen : park en Koningsplein, Academiënpaleis
Frans bewind :
1795 : Alternatieve hoofdstad van het door Frankrijk geannexeerde Koninkrijk der Nederlanden, tweejaarlijks
verblijf van het Hof van de Prins van Oranje
Hollands bewind
Onafhankelijke staat : België
1831 : Leopold I : Status van hoofdstad, administratieve en politieke zetel op nationaal, provinciaal en
gemeentelijk niveau. Dualisering van de Stad ; industrieel (westen), administratief (oosten), uitbreiding en
modernisering van de binnenstad; algemeen rooiplan (1845), riolering (1840-70), waterdistributie (1854),
ontmanteling van de omwallingen en verbouwing tot boulevard, afschaffing van de tol (Frère-Orban 1860),
territoriale annexaties en stadsontwikkeling extra muros, geruit tracé van brede rechtlijnige beplante lanen en
van straten (uitbreidings- en verfraaiingsplan, Besme 1866), bescherming van woudlocaties en inrichting in
situ van openbare parken. Begin van de bebouwing van de Louizalaan. Klassieke architectonische periode.
(1865- : Leopold II) : Uitbreiding van de Stad op het grondgebied van Anderlecht, Molenbeek, Schaarbeek, StJoost, Elsene.

Grote ruimtelijke ontwikkelingen

Grondgebied
•
•

annexaties
•
Leopoldwijk 194 ha (1853)
•
Zuidwijk 293 ha (1864)
stadsuitbreidingen
•
Leopoldwijk (1855)
•
Noord-Oostwijk

•

Bouw
•

•
•
•
•

administratief
•
Academiënpaleis (1795)
•
Koninklijk paleis (1840 ?)
•
Koninklijk domein (1840 ?)
•
Parlement (18 )
•
Ambassades (18
commercieel
•
St-Hubertus galerijen (1847)
•
Magdalenamarkt (1848)
cultureel
•
renovatie Munttheater(1856)
•
Parktheater
godsdienstig
•
Sinte-Katelijnekerk (1858)
•
Sinte-Mariakerk (18 )
sanitair
•
groot Godshuis (Partoes 1824)
•
Sint-Jansziekenhuis (Partoes 1843)

Openbare stadsruimten
•

openbare wegen
•
Kleine Ring (1820-1850)
•
Ninoofse Steenweg (1816)
•
Leopoldstraat (1830)
•
Groene Laan (1830)
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•

•
Paleizenstraat (1822 )
•
Troonstraat (1855)
•
Louizalaan (1866)
•
Regentschapsstraat (1827)
•
Wetstraat (1849)
Pleinen
•
Koningsplein (Guimard 1782)
•
Oranjeplein (1824)
•
Panoramaplein (1859)
•
Vossenplein (1856)
Parken
•
Koninklijk Park (Barré 1785)
•
Botanische Tuin (1826)
•
Ter Kamerenbos (1864)
•
Park van Laken (1865)

Spoorweginfrastructuren
•
•
•
•

Mechelen-Brussel (1835) ; Brussel-Groendreef
Brussel-Charleroi (18 ) ; Bogaerdenstation (1840)
Brussel-Gent (18 ) ; Noordstation (1846)
Brussel-Namen (18 ) ; Leopoldstation (1860 ?)

Haveninfrastructuren
•
•

Groot Bekken (1830)
Kanaal van Charleroi (1827-1832)

Water / woud
•
•

Ontbossing
•
Linthoutbos
•
Solboschbos
dempen watervlakken
•
vijvers van Schaarbeek, Molenbeek,
St-Joost-ten-Noode

Etterbeek,
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5) Periode 5 : van 1870 tot 1900
•

Politieke en sociaal-economische context

1865

Leopold II, « koning Bouwer », koning van de onafhankelijke Staat Congo (1885-1908) :
- internationalisering van Brussel : Congres over statistiek (1847), over meteorologie (1848),
Conferentie over oorlogsrecht (1875), Internationale Afrikaanse Conferentie (1876),
wereldtentoonstelling Jubelpark (1880), Instituten van natuurkunde en scheikunde (1900)
- versterking van het imago van Brussel als hoofdstad : sanering van het stadscentrum (Anspach),
renovatie van het historische centrum door (Buls 1889-1897), ontwikkeling van de agglomeratie
rondom de grote structurerende lanen en de oude steenwegen, homogene uitbreiding van de bouw tot
aan het tracé van de spoorlijnen (Schaarbeek, Molenbeek, Anderlecht, St-Gillis) en verder, naar het
tracé van de lanen van de tweede ring in het oosten (St-Joost, Etterbeek, Elsene), ontwikkeling van de
wijken rondom squares, autonome perspectieven en centrale openbare tuinen.
Architectonische periode klassiek tot eclectisch, ontluiken van de Art Nouveau

•

Grote ruimtelijke ontwikkelingen

Grondgebied
•

•

annexatie
•
Wijk Molenbeek (1897)
•
Wijk Laken (1897)
•
Wijk Schaerbeek (1897)
verandering wijk
•
Centrum (Anspachlaan)
•
Koloniën (St-Rochuswijk)
•
Zavel
•
Wijk O.L.V ter Sneeuw (1874)

Bouw
•
•

•

Administratief
•
justitiepaleis (1866-83)
Commercieel
•
Noordpassage (1881)
•
Paleis van de beurs (1873)
•
Zuidpaleis (1870)
Godsdienstig
•
Kerk van Laken (1880?)

Openbare stadsruimten
•

Openbare wegen
•
Antwerpenlaan (1868)
•
Centrumlanen (1871)
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•
•

•
Stalingradlaan
•
Regentschapslaan (1880?)
•
Oostlanen (1885 ?)
•
Tervurenlaan (1897)
Pleinen
•
Esplanade Jubelpark (1880)
Park
•
van Laken (18 )
•
van Vorst (1875)
•
van Sint-Gillis (1895)
•
van Sint-Pieterswoluwe (1880)

Spoorweginfrastructuren
•
•
•

Zuidstation (1869)
L 28, Weststation
Omnibus en trams (1870-80)

Haveninfrastructuren
•

Zeehaven

Water / woud
•

Overwelving
•
Zenne in Vijfhoek (1867-71)
•
Maalbeek (1863-65)
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6) Periode 6 : van 1900 tot 1925
•

Politieke en sociaal-economische context

1865-1909
1909

•

Leopold II
Overdracht van Congo aan België (1908)
Albert I :
1910 : wereldtentoonstelling Solbosch
1914-18 : 1e wereldoorlog
Ontwikkeling van de agglomeratie rondom de grote structurerende lanen en de oude steenwegen,
uitbreiding van de bouw gelegen binnen het tracé van de spoorlijnen (Molenbeek, Anderlecht, St-Gillis)
en die doorloopt tot aan het tracé van de lanen van de tweede ring in het oosten (Schaarbeek, St-Joost,
Etterbeek, Elsene), waarbij grote landschappelijke lanen worden ingericht naar de randgemeenten
(Woluwe, Oudergem, Watermaal-Bosvoorde). Einde van de bebouwing van de Louizalaan.
Eclectische architectuurperiode en hoofdstad van de art nouveau. Ontluiken van de Art deco.

Grote ruimtelijke ontwikkelingen

Grondgebied
•

annexatie
•
deel Ten Kamerenabdij (1907)
•
gemeente Laken (1921)
•
gemeente Haren 530 ha (1921)
•
gemeente Neder-over-Heembeek

Openbare ruimten
•

openbare wegen
•
Vorstlaan (1910)
•
Natiënlaan (1922)
•
Demotlaan (1921)

•

Park
•
van Schaarbeek /Josaphat (1902)
•
Tuinen van de Koning (1921)
•
Kunstberg door Vacherot (1908)

Bouw
•
•
•

•
•
•

instelling
•
vrije universiteit (1924-1930)
administratief
commercieel
•
Bon Marché (1910 )
•
Magasin de la Bourse
•
Galeries Anspach
•
Grand Bazar
•
A l’Innovation (1903)
Cultureel
Industrieel
•
Bedrijf Carcoke NOH (1920)
Sanitair
•
Brugmann-ziekenhuis

Spoorweginfrastructuren
•

Verbinding Josaphat
•
station Schuman (1900?)
•
station Schaarbeek (1913)

Maritieme infrastructuren
•
•
•

Water / woud
•
•
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Vergotebekken (1905?)
Becobekken (1905 ?)
Zeehaven (1922)

dempen bekkens in de Vijfhoek (1910)
overkoepelen Zenne buiten Vijfhoek (1935)
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7) Periode 7 : van 1925 tot 1950
•

Politieke en sociaal-economische context

1925-1934
1934-1945
1945-1951

Albert I
1932 : taalwetten
1935 : wereldtentoonstelling aan de Heizel
Leopold III
1939 :1945 : 2e wereldoorlog ; « Gross Brüssel » (fusie van Brusselse en rand-gemeenten)
Prins Karel (Regentschap) ; Koningskwestie
Ontwikkeling van de agglomeratie rondom de grote structurerende lanen en de oude steenwegen,
uitbreiding van de bouw buiten het tracé van de spoorlijnen (Molenbeek, Anderlecht, St-Gillis) en buiten
het tracé van de lanen van de tweede ring naar het oosten (Schaarbeek, St-Joost, Etterbeek, Elsene,
Woluwe, Oudergem, Watermaal-Bosvoorde) en naar het westen (Laken, Koekelberg)
1948 : structuurplan van de agglomeratie « van stadsontvolking »
Architectuurperiode : tuinstad, art deco, cubisme.

•

Grote ruimtelijke ontwikkelingen

Grondgebied

Spoorweginfrastructuren

•

•

stadsverandering
•
Putterijwijk (1935-58)

Bouw
•

•

Cultureel
•
Paleis voor Schone Kunsten (1928)
•
Eeuwfeestpaleis en plateau van de Heizel (1935)
•
Koninklijke « Albertina »-bibliotheek (1956-58)
Tertiaire sector
•
Nationale bank (1948)

Openbare stadsruimten
•
•

openbare weg
•
Lanen van de Verbinding (1935-)
park
•
Kunstberg (1952-56)
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Noord-Zuidverbinding (1935-52)
•
Zuid-viaduct (1914)
•
Overkoepeling verbinding Leopold (1948? )
•
Centraal Station (1952)
•
nieuw Zuidstation
•
nieuw Noordstation

Haveninfrastructuren
•
•

verbreding kanaal Charleroi (1930)
Zeehaven (1922)

Luchthaveninfrastructuren
•
•

vliegveld Haren (1923)
vliegveld Melsbroek

Water / woud
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8) Periode 8 : van 1950 tot 1975
•

Politieke en sociaal-economische context

1951-

Boudewijn I
Internationalisering

Gewestvorming

1956 :(voorlopige) zetel van de EGKS en daarna,
geleidelijk, van een groot aantal instellingen van de
EEG of satelieten
1958 : Wereldtentoonstelling (Heizel)
1960 : onafhankelijkheid van Congo
1968 ? : zetel van de NATO

1963 : Vlaamse marsen naar Brussel ; taalgrens en
–wetten
1970 : oprichting van het Vlaamse en Waalse
Gewest, het « bevriezen» van het probleem
Brussel
1971 : oprichting van de Brusselse Agglomeratie
(19 gemeenten)
197 ? oprichting van Staatssecretariaten voor het
Brussels Gewest onder nationale voogdij
19 ? ? hoofdstad van de Vlaamse en de Franse
Gemeenschap van België

Economische uitbreiding zonder precedent (« Golden Sixties ») ; voortzetting van de dualisering van de
Stad ; ontwikkeling van de administratieve sector (internationaal, nationaal, lokaal) en van de tertiaire
sector ten koste van de industriële en de woonsector (grote uittocht van inwoners, vooral van de
Belgische middenklasse naar de rand ; grote immigratie, eerst vanuit het noordelijk MiddellandseZeegebied en daarna uit Noord-Afrika).
Stadsontwikkeling tot aan de grenzen van de agglomeratie, bloei van het residentieel wonen in de rand,
in dichtbevolkte appartementenwijken (1950-60) of in ruime villawijken (1960-70).
Waardevermindering van het stadscentrum.
Modernistische (Chartre d’Athènes) en internationalistische architectuurperiode.
1962 Wet houdende organisatie van de ruimtelijke ordening
Plan Tekhné « toegang automobiel tot het historische centrum »
Ontstaan van de wijkcomités (Kunstwijk : secretaris : Picqué),
1971 Algemene inrichtingsplannen (Agglo)
Voorbereiding en eerste ontwerpen Sectorplan

•

Grote ruimtelijke ontwikkelingen

Grondgebied

•

stadsverandering
afbraak / heropbouw van de wijk Belliard-Schuman (1960)
afbraak van de Noordwijk (1970)

•

Bouw
•
•
•

•

•

monument :
•
Atomium
Administratief internationaal
•
Zetel NATO (Haren 1967-68)
•
Berlaymont (1966-69.)
Administratief nationaal en gemeentelijk
•
Afbraak trappen Congres en administratief
centrum (1958)
•
Afbraak van de Grote Post en administratief
centrum (1970)
tertiaire sector
•
afbraak Noordwijk « Manhattan » (1970)
•
torens Vijfhoek (1965-70)
•
torens Louise (1970)
Commercieel
•
Centrumgalerij (1952)
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sanitair
•
uitbreiding St-Pieter- en St-Jansziekenhuis (196070)
residentieel
•
woninglimiet Heliportlaan (1960-70)
•
woninglimiet Willebroekkaai (1960-70)
•
woninglimiet Papenvest (1960-70)
•
woninglimiet « Modelwijk »

Openbare stadsruimten
•

•

openbare wegen
•
tunnels Louiza (1955)
•
tunnels Vijfhoek (1958)
•
viaduct Leopold II (1960 ?)
•
ring (1965-1975)
•
stadsautowegen (1965-1975)
parken
•
Kunstberg (1956)

Spoorweginfrastructuren
•

lichte metro (1960-65)

APRIL 2004– pagina 111/119

GEMEENTELIJK ONTWIKKELINGSPLAN
DOCUMENT 3: DIAGNOSE

•
•
•
•

Louizagalerijen (1954)
St-Honorégalerijen (1954)
Ravensteingalerijen (1955)
eerste grootwarenhuis (Flageyplein 1960 ?)

Luchthaveninfrastructuren
•

vliegveld Zaventem (1958)

9) Periode 9 : van 1975 tot 2000
•

Politieke en sociaal-economische context

1975-1993

1993-

•

Boudewijn I :
Internationalisering
Gewestvorming
19.. : Europese top Edinburg ; officiële bevestiging 1989 : oprichting van het Brussels Hoofdstedelijk
van de rol van Europese hoofdstad (Commissie, Gewest en vaststellen van de grenzen (19
Ministerraad, Parlementaire Commissies, Raad van gemeenten)
de Regio’s enz )
Albert II :
Administratieve internationale en gewestelijke en tertiaire ontwikkeling. Sectorplan « gemengd karakter
van de functies, restauratie, overleg » (1979), Brussels Hoofdstedelijk Gewest (1989) ;
Ontwikkelingsplannen, mobiliteitsplannen en bestemmingsplannen : « aansporing tot en bescherming van
de huisvesting ». Internationale modernistische en/of typologische traditionalistische architectuurperiode

Grote ruimtelijke ontwikkelingen

Grondgebied
•

stadsverandering
•
afbraak van de Luxemburgwijk (tegen 1990)
•
herstructurering zuidwijk (1990-2000)

Bouw
•
•
•

•

•

•

•

monument :
•
beeldhouwkunst rotondes Louiza, Gulden Vlies,
Bolivar
administratief internationaal
•
Europees Parlement (1990?)
•
Ministerraad (1990?)
administratief nationaal, gewestelijk en gemeentelijk
•
CCN, ministeries BHG, Jacqmainlaan (1990?)
•
Ministeries FG, Jacqmain- en Keizerinnelaan
(1990?)
Tertiaire sector
•
Noordwijk « Manhattan » (1980-90)
•
Belliardwijk (1980-1999)
•
Wijk Havenlaan (1990)
Commercieel
•
galerij Gulden Vlies (1969)
•
Innovation (1968/69)
•
Passage 44 (1980?)
•
City 2 (1980?)
•
galerijen Louiza renovatie (1990?)
residentieel
•
ensemble woningen Antwerpse Steenweg (1990)
•
ensemble woningen Oude Korenmarkt (1996)
•
ensemble woningen Anderlechtse Poort (1990)
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•

cultureel-vrije tijd
•
Complex Kinepolis (1985)
•
Museum voor Moderne Kunst (1980)
•
Lunatheater (1990)
•
Théatre des Martyrs (1998)
Sanitair
•
Militair ziekenhuis NOH (1978)

Openbare stadsruimten
•
•

Openbare wegen
•
tunnel Leopold II (1992)
•
Albert II-laan (1970-1990)
Pleinen
•
Europakruispunt

Spoorweginfrastructuren
•
•
•

zware metro: lijn 1A, lijn 1B (1976-1999)
zware metro : lijn 2 Vijfhoek (1990?)
terminal HST : zuid (1996)

Luchthaveninfrastructuren
•

uitbreiding luchthaven Zaventem (1994)

Water / woud :
•

inrichting Materialenkaai (1999)
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11.2. METHODOLOGIE "BRUTO EN NETTO POTENTIEL AAN
OPENBARE EN PRIVÉ WONINGEN"
In deze alinea staat de algemene methodologie aangegeven voor de berekening van het
woningpotentieel.
1) Verzamelen van gegevens
•
•
-

"Zekere" gegevens aan de hand van de volgende documenten :
projecten in de bouwfase ;
aan de hand van de stedenbouwkundige vergunningen is het mogelijk cijfers te krijgen van
woningen die in principe gebouwd moeten worden ;
de vijfjarenplannen van de openbare sector (Stad Brussel, OCMW, OVM, GOMP).
Voor de gevallen dat er geen cijfers voorhanden zijn : evaluatie van het potentieel
aan de hand van wat de reglementaire plannen mogelijk maken : BBP, bestemmingen in het
GemOP, bestemmingen in de hogere plannen, verkavelingsplannen ;
aan de hand van de ontwikkelingsprogramma’s : richtschema’s, wijkcontracten ;
aan de hand van de bouwterreinen : basisdossier van het GemOP : kaart van de « prioritaire zones
op het gebied van immobiliëninvestering », CdRom van het Gewest over de lege terreinen,
databank van de Stad.

1) Indeling van de berekening
•

-

Om onderscheid te maken tussen het aantal nieuwe woningen (netto potentieel), bestaande en
gerenoveerde woningen (bruto potentieel : nieuwe woningen + de bestaande die gerenoveerd
zijn) : per type gebouwen
leegstaande gebouwen : renovatie, omvorming (kantoren, industriegebouwen…), leegstaande
verdiepingen boven winkels
nieuwbouw : bouwterreinen, afbraak/ heropbouw

•
-

Om verschil te maken tussen openbare en privé investeringen :
per type operatoren : openbaar (Stad Brussel OCMW GOMB OVM ) of privé

•

Om de looptijden op korte en middellange termijn te bepalen van 1996 tot 2005 (en langer als de
informatie voorhanden is)
per oppervlakte/mogelijk aantal woningen : in bouwfase/ projectfase (SV) of zonder project

-

-

1) Berekeningswijze
Scheiden per zone en per type eigenaars/ operatoren
•

Voor de niet becijferde potentiëlen : berekening uitgaande van de grondoppervlakte, de
oppervlakte in m² vloer evalueren volgens de verschillende reglementen en hogere plannen
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11.3. GEGEVENS IN VERBAND MET WERKGELEGENHEID EN
WERKLOOSHEID AFKOMSTIG VAN BEVOLKINGSTELLING
VAN 1991.
Tabel 1 bevestigt de trends die in hoofdstuk 3 al aangehaald werden, namelijk de ruimtelijke
discrepanties van het werkloosheidpercentage en van de actieve bevolking voor de Stad Brussel.
De zwaarst door werkloosheid getroffen wijken zijn de Vijfhoek, de Noordwijk en in Laken de zone
ten zuiden van de spoorlijn en Oud-Laken. In die wijken ligt het werkloosheidspercentage hoger dan
30%.
Wat betreft de actieve bevolking binnen de Stad Brussel hebben Laken (vooral Mutsaard), NederOver-Heembeek en Haren een veel hoger percentage actieve bevolking dan de andere wijken in de
Stad.
Het meest opvallende element in tabel 2 is de hoogte van het percentage « Slecht omschreven
activiteit ». Deze activiteitsgroep bevat een derde van de actieve bevolking van de Stad Brussel en een
vijfde van die van het Gewest. Ze speelt dus jammer genoeg een tamelijk belangrijke rol in de analyse
van de tabel en de interpretaties moeten dus omzichtig bekeken worden107.
Een derde van de in de Stad werkzame actieve bevolking werkt in de dienstensector. De tweede
activiteitsgroep die overheerst is die van de handel, restaurantwezen en logies en deze activiteitsgroep
telt ongeveer 16% van de in de Stad werkzame actieve bevolking. In de industrie werkt minder dan
10% van deze bevolkingsgroep.
De bijzonderheden van de verschillende zones van Laken worden tamelijk goed naar voren gebracht.
De vertegenwoordiging van de activiteitsgroep « Diensten » is sterk in Mutsaard en voor de NW-zone
van Laken, terwijl ze heel zwak is voor de zone ten zuiden van de spoorlijn en Oud-Laken.
Daartegenover is laatstgenoemde zone tamelijk goed vertegenwoordigd in de activiteitsgroepen
« industrie - bouw en civiele bouwkunde - handel, restaurantwezen en logies».
Ook voor Brussel Noord zijn de specialisaties van de drie wijken tamelijk goed te onderscheiden. De
groep « industrie » is sterk vertegenwoordigd in de drie wijken (en vooral in Neder-Over-Heembeek)
en de groep « transport en verbindingen » is heel groot in Haren.

107

Het verschil in percentage van deze activiteitsgroep tussen de Stad Brussel en het Gewest kan overkomen als
een grote bron van vergissing. Daarom wordt er op dat gebied ook geen enkele interpretatie van gegeven.
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Tabel 1 : Bevolking en soort activiteit per wijk (1991).
Woonwijk

Actieve bevolking
Werkzaam

Niet werkzaam
Werkzoekenden

Vijfhoek
Noord-Oostwijk
Laken
Mutsaard
NW-zone van Laken
Zone N van de spoorlijn
Zone Z van de spoorlijn +
Oud-Laken
Zuidwijk
Brussel-Noord
Noordwijk
Neder-Over-Heembeek
Haren
Stad Brussel

108

Niet-actieve
bevolking
Totaal

Onbekend soort
activiteit

Totale
bevolking

Werkloosheidspercentage108 (%)

In % van de
totale
bevolking

9.487
3.765
13.227
2.944
2.777
3.046

3.001
711
2.624
321
401
591

Dienstplichtigen onder de
wapenen
77
30
135
18
38
22

4.460
2.406
8.140
1.916
5.011

1.311
242
1.453
681
655

57
14
71
13
46

5.828
2.662
9.664
2.610
5.712

33,51%
30,49%
37,21%
32,27%
39,04%

9.744
4.188
13.978
4.650
7.631

1.822
1.880
2.331
829
1.287

17.394
8.730
25.973
8.089
14.630

1.213
37.050

117
8.034

12
327

1.342
45.411

41,24%
33,29%

1.697
71.567

215
19.446

3.254
136.424

12.565
4.506
15.986
3.283
3.216
3.659

30,13%
30,2%
35,66%
38,64%
36,97%
35,74%

21.696
6.902
24.644
4.445
4.984
5.471

7.438
3.511
4.197
768
498
1.109

41.699
14.919
44.827
8.496
8.698
10.239

32,4
19,7
20,8
11,5
15,8
20,1
30,7
10,6
18,7
36,2
13,9
10,6
22,56

Werkloosheidscijfer in percenten = (niet werkzame actieve bevolking / actieve bevolking) x 100
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Tabel 2 : Werkzame actieve bevolking en activiteitsgroep (1991)
Woonplaats
Vijfhoek
Noord-Oostwijk
Laken
Mutsaard
NW-zone van Laken
Zone
N
van
de
spoorlijn
Zone Z van de spoorlijn + Oud-Laken
Zuidwijk
Brussel Noord
Noordwijk
Neder-Over-Heembeek
Haren
Stad Brussel
Brussels Hoofdstedelijk
Gewest

109
110

Landbouw,
bosbouw en
visserij
3
0,03%
2
0,05%
9
0,07%
3
0,11%
5
0,16%
1
0,04%
12
0,15%
5
0,26%
7
0,14%
27
0,07%
344
0,11%

Energie en
water
22
0,23%
19
0,50%
108
0,82%
26
0,88%
38
1,37%
23
0,76%
21
0,47%
14
0,58%
105
1,29%
8
0,42%
81
1,62%
16
1,32%
269
0,73%
1.986
0,65%

Industrie109
645
6,80%
195
5,18%
1.115
8,43%
219
7,44%
194
6,99%
246
8,08%
456
10,22%
100
4,16%
810
9,95%
173
9,03%
532
10,62%
105
8,66%
2.866
7,74%
27.619
9,05%

Vervoer en
Diensten110 Slecht
Handel,
Totaal actieve
Bouw en
restaurantwezen verbindingen
civiele
omschreven werkzame
en logies
bevolking
bouwkunde
activiteit
232
1.703
300
2928
3.654
9.487
2,45%
17,95%
3,16%
30,86%
38,52%
100%
54
390
142
1.505
1.458
3.765
1,43%
10,36%
3,77%
39,97%
38,73%
100%
350
2.159
770
4.790
3.926
13.227
2,65%
16,32%
5,82%
36,21%
29,68%
100%
48
468
159
1.192
832
2.944
1,63%
15,90%
5,40%
40,49%
28,26%
100%
54
405
175
1.150
758
2.777
1,94%
14,58%
6,30%
41,41%
27,30%
100%
86
489
170
1.119
908
3.046
2,82%
16,05%
5,58%
36,74%
29,81%
100%
162
797
266
1.329
1.428
4.460
3,63%
17,87%
5,96%
29,80%
32,02%
100%
22
280
59
928
1.002
2.406
0,91%
11,64%
2,45%
38,57%
41,65%
100%
204
1.282
459
2.816
2.445
8.140
2,51%
15,75%
5,64%
34,59%
30,04%
100%
71
291
115
543
710
1.916
3,71%
15,19%
6,00%
28,34%
37,06%
100%
111
809
249
1.832
1.390
5.011
2,22%
16,14%
4,97%
36,56%
27,74%
100%
29
182
95
441
345
1.213
2,39%
15,00%
7,83%
36,36%
28,44%
100%
869
5.818
1.733
12.973
12.495
37.050
2,35%
15,70%
4,68%
33,72%
33,72%
100%
10.133
53.444
14.380
133.694
63.477
305.077
3,32%
17,52%
4,71%
43,82%
20,81%
100%

De kolom « industrie » omvat de chemische industrie, de metaalverwerkende industrie en de andere productie-industrieën.
De kolom « diensten » omvat kredietinstellingen, dienstverlening aan bedrijven, verzekeringen en andere diensten.
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11.4. KORT OVERZICHT VAN DE WIJKCONTRACTEN
Overzichtstabel van uitgevoerde wijkcontracten

Huisvestingen - aantal
Huisvestingen investering (EUR)

Antwerpen- AnneessensAlhambra
Fontainas
61
116
9.346.373,29 15.050.442,71

MariaPapenvest
Noord
Christina
67
82
50
9.739.214,85 14.433.689,97 18.053.125,73

TOTAAL
376
66.622.846,56

Openbare ruimten investering (EUR)

790.963,86

2.095.538,44

2.104.439,53

2.630.716,39

3.200.490,76

10.822.148,98

Sociale acties –
investering (EUR)

455.734,45

322.334,41

520.188,00

474.094,21

760.054,07

2.532.405,14

10.593.132,60 17.468.431,56 12.363.909,38 17.538.582,57 22.013.720,56

79.977.776,67

TOTALEN (EUR)
TOTALEN (BEF)

427.325.910

704.674.782

498.758.868

707.504.667

888.031.286

3.226.295.513

Enkele algemene overwegingen :
De elaboratie van het basisdossier moet worden uitgevoerd binnen een termijn van enkele
maanden.
Een grondig werk in overleg met de inwoners vraagt al snel een termijn die twee keer zo
lang is.
Door de organisatie van 8 vergaderingen van de Lokale Commissie van Geïntegreerde
Ontwikkeling en 2 Algemene Zittingen loopt men het gevaar de kwaliteit te zien
verminderen, wat kan leiden tot minder opbouwende vergaderingen.
Het is belangrijk de dossiers voor te leggen met een concrete vooruitgang en niet te
hervallen in herpresentaties en herhalingen.
De uitvoering van een wijkcontract wordt opgevolgd door acties dewelke niet vermeldt
zijn in de programma’s : de werking en het onderhoud. De lokale administraties worden
geconfronteerd met budgettaire- en personeelsproblemen om het hoofd te bieden aan een
waardevolle exploitatie, wat een opschortende voorwaarde is van de subsidiërende
overheid.
De acties :
Luik 1 tot 3 : interventie huisvestingen :
Deze luiken zijn redelijk zwaar te beheren maar leiden in de meeste gevallen tot
resultaten.
Het niveau van de huurprijzen, in de marges opgelegd door het Gewest, verzekeren niet de
toegang tot de huisvestingen voor alle inwoners van de wijk en verzekeren geen
gemengdheid in sommige moeilijke wijken.
Een aanmerking over de nabijgelegen handelszaken dient in rekening te worden genomen.
Luik 4
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De uitvoering van het programma van het wijkcontract is feitelijk zichtbaar in de wijk
door de werken van openbare ruimten. Dit luik laat toe een gesprek te hebben met de
inwoners en de relaties tussen de inwoners van de wijk gaan erop vooruit.
De heraanleg van de openbare ruimte impliceert een heel belangrijke coördinatie op
mobiliteitsniveau : verkeersplan, zone 30, omkeerbare werken, inwoners, politiedienst,
enz…
Over het algemeen hebben de werken van openbare ruimten een impulseffect, in die zin
dat de inwoners hun woning verbeteren (gevel, …) en waar het respect tegenover de
openbare netheid verhoogt..
Luik 5
In de kwetsbare wijken wordt het budget van het Sociaal Luik van een Wijkcontract
voortdurend verhoogd.
Om de acties te laten lukken moeten stevige en originele projecten worden ontwikkeld op
niveau van cultuur, multigeneraties en staatsburgerschap.
Een deelname van de inwoners door de tussenkomst van luik 5 tot andere acties (luiken 1
tot 4) zal de belangrijkheid van een Wijkcontract produktief maken.
Een continuïteit in de toekomst is te verzekeren op het ogenblik dat het Wijkcontract ten
einde loopt : een sociale actie in het Wijkcontract is een begin dat het specifieke dossier
moet overstijgen.
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11.5.THEMAKAARTEN VAN DE BESTAANDE TOESTAND
Carte 1. Historisch overzicht van de Stad –a : 1150-1550-1770
Carte 2. Historisch overzicht van de Stad –a :1870-1900
Carte 3. Historisch overzicht van de Stad –a :1925-1950
Carte 4. Historisch overzicht van de Stad –a :2000
Carte 5. Historisch overzicht van de Stad –b :1150-1550-1770
Carte 6. Historisch overzicht van de Stad –b :1870-1900
Carte 7. Historisch overzicht van de Stad –b :1925-1950
Carte 8. Historisch overzicht van de Stad –b :2000
Carte 9. Internationale vertegenwoordiging (openbare sector)
Carte 10. Bevolkingsdichtheid
Carte 11. Evolutie van de bevolking per statistische sector over de periode 1981-1991
Carte 12. Evolutie van de bevolking per statistische sector over de periode 1991-1998
Carte 13. Minderbedeelde en bevoorrechte wijken
Carte 14. Kantoren
Carte 15. Winkels
Carte 16. Industrie
Carte 17. Toerisme
Carte 18. Toerisme
Carte 19. Banendichtheid per hectare en per statistische sector
Carte 20. Oro-hydrografie
Carte 21. Openbare ruimten en stadslandschap
Carte 22. Patrimonium
Carte 23. Hoeveelheid groen per huizenblok
Carte 24. Geluidsmilieu
Carte 25. Culturele voorzieningen
Carte 26. Sociale voorzieningen
Carte 27. Onderwijs- en opleidingsvoorzieningen
Carte 28. Vervoer en mobiliteit
Carte 29. Bereikbaarheidsproblemen
Carte 30. Bezittingen van de Stad Brussel en van het O.C.M.W.
Carte 31. GewBP - Kaart 1
Carte 32. GewBP - Kaart 3
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