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GROEP PLANNING
Waterloolaan 90
1000 Brussel

Het basisdossier van het Gemeentelijk Ontwikkelingsplan van de Stad Brussel bestaat uit
zeventien officiële documenten die als volgt opgebouwd zijn :

ALGEMEENHEDEN :

Volume 1A :
Volume 1B :

Rapport
Krachtlijnen en synthese van de beleidsopties

VIJFHOEK :

Volume 2A :
Volume 2B :
Volume 2C :

Rapport
Synthese
Atlas

NOORD-OOSTEN :

Volume 3A :
Volume 3B :
Volume 3C :

Rapport
Synthese
Atlas

ZUIDEN :

Volume 4A :
Volume 4B :
Volume 4C :

Rapport
Synthese
Atlas

LAKEN :

Volume 5A :
Volume 5B :
Volume 5C :

Rapport
Synthese
Atlas

NOORDEN :

Volume 6A :
Volume 6B :
Volume 6C :

Rapport
Synthese
Atlas

Aan de lezers
Teneinde onze aanpak een meer artistieke en culturele noot te geven, hebben wij in deze
dossiers niet alleen onderzoekswerk en voorstellen opgenomen maar hebben wij ook beroep
gedaan op een fotograaf en een schijver.
De rapporten en syntheses bevatten zodoende foto’s per wijk met telkens een tekst opgemaakt
door een schrijver.
Enkel de studiebureaus en de schrijvers zijn verantwoordelijk voor de keuze van de foto’s en
literaire teksten.
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1

BESTAANDE
DIAGNOSE

FEITELIJKE

TOESTAND

EN

1.1

LAKEN : BEGRENZING VAN HET STUDIEGEBIED EN
SITUERING IN DE OMGEVING
Tot in het begin van de 19de eeuw groeide Laken op zijn eigen tempo, los van de
ontwikkelingen in het - toen nog ommuurde - Brussel. In 1827 schreef de burgemeester
van Laken “... que sa commune était exclusivement rurale et qu’étant située à une grande
distance de la ville et n’ayant rien de commun avec elle, celle-ci ne pouvait pas être
considérée comme faubourg ...”.
Nog geen 100 jaar later (1921) werd Laken officieel een stuk van de stad Brussel. Naast
de ‘normale’ verstedelijkingsdruk in de eerste kring rond Brussel na het slechten van de
wallen, werd deze ontwikkeling in Laken zeer zeker versneld door de rol van het
koningshuis. Het Koninklijk Domein werd tijdens de 19de en 20ste eeuw stelselmatig
uitgebreid door nieuwe verwervingen in het toen nog rurale Laken. Onder impuls van
Leopold II en met de medewerking van burgemeester Emile Bockstael werd Laken met
grote assen aan Brussel verankerd.
Officiële gemeentegrenzen van Laken bestaan sinds 1921 dus niet meer. De begrenzing
die voor de opmaak van het Gemeentelijk Ontwikkelingsplan gehanteerd wordt, volgt
echter grotendeels die van de vroegere gemeente en valt samen met de opdeling die door
het Nationaal Instituut voor de Statistiek gehanteerd wordt. In het bijzonder wil dit
zeggen dat het gebied omsloten wordt door de Romeinse Steenweg in het noorden, de
P. Jansonstraat, Wannekouter, Araucarialaan, Pagodenlaan, Vuurkruisenlaan en de
Vilvoordse Steenweg in het oosten, de Claessensstraat en de Dieudonné-Lefevrestraat in
het zuiden en de Pannenhuisstraat en de grens met de gemeente Jette in het westen.
Het gebied grenst dus aan een aantal Vlaamse gemeenten (Wemmel, Grimbergen), een
aantal Brusselse gemeenten (Jette, Schaarbeek) en een aantal deelgebieden van de Stad
Brussel (Neder-over-Heembeek en de Noordwijk). Het kaartje toont de begrenzing aan.
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Het studiegebied is zeker geen homogeen gebied. In grote lijnen onderkennen wij
meerdere wijken met verschillende socio-demografische, functionele en morfologische
karakteristieken. Voor de studie kunnen wij Laken hoofdzakelijk in vijf zones opdelen,
waarbij elke zone zijn specifieke potenties en problemen kent.
In het noordoosten van Laken, door het Koninklijk Domein en de grote verkeersaders
volledig afgesneden van de rest , bevindt zich de wijk Mutsaard. Het is een wijk die
gekenmerkt wordt door een dichte bewoning in open en gesloten bebouwing. De
Wandstraat is er een belangrijke commerciële ader.
Er stelt zich hier een belangrijk probleem op gebied van de verkeersafwikkeling, namelijk
de Vuurkruisenlaan - Van Praetlaan. Deze belangrijke invalsweg van Brussel veroorzaakt
veel hinder voor de bewoners en vormt een fysische barrière tussen enerzijds het grootste
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deel van Laken, met onder meer het centrum, het zuiden van Laken, het Koninklijk
Domein, de parken en de Heizel en anderzijds de Mutsaard in het noorden van Laken.
In het noorden situeren we verder nog het Heizelplateau, momenteel een conglomeraat
van diverse grootschalige functies op de terreinen van de Expo ‘58. De Heizel heeft een
belangrijke nationale uitstraling maar zorgt evenzeer voor een aanzienlijke druk op de
naburige woonwijken, vooral op vlak van verkeersoverlast. In de buurt van de Heizel
zien we nog twee duidelijk herkenbare, maar totaal verschillende woonentiteiten : de
modernistische Modelwijk en de tuinwijk Verregat.
Centraal ligt de groene zone van parken en het Koninklijk Domein, een menging van
private en publieke groene ruimtes, met zowel een belangrijke rol als visueel ruimtelijk
element, als een belangrijke functie als park voor de omliggende woonwijken.
Ten westen van deze groene long, in de wijken langs de Emile Bockstaellaan en de
Houba de Strooperlaan, is het wonen veruit de belangrijkste functie. Het Brugmannziekenhuis, aan de grens met Jette, is hier de enige niet-residentiële entiteit, waarvan de
impact op ruimtelijk, functioneel en verkeerskundig vlak zeker bestudeerd zal worden.
Tenslotte zien we rond en ten zuiden van het Bockstaelplein vooral gemengde wijken,
met woningen, winkels en industriële activiteiten. Deze menging is een belangrijke troef
voor de economische heropleving, maar we moeten er op toezien dat dit niet ten koste
gaat van de leefbaarheid van de wijk. Het Bockstaelplein is het onmiskenbare centrum
van Laken, niet enkel door zijn historische positie, maar op vandaag versterkt door zijn
functie als openbaar vervoersknooppunt.
Deze zuidelijke zone kent een aantal belangrijke problemen, zoals :
-

-

periodieke verschuivingen in de bevolkingssamenstelling.
onoverbrugbare breuken in het stedelijk weefsel, onder meer deze veroorzaakt door
de aanleg van metro en spoorwegen.
nefaste invloed van de spoorwegemplacementen en de verwaarloosde spoorwegbermen op de naastliggende bebouwing.
een economische achteruitgang van de handelszaken rond het Emile Bockstaelplein
(Maria-Christinastraat, Fransmanstraat, Emile Bockstaellaan), gecombineerd met een
veranderende winkeltypologie en gewoontes (vooral in het zuidelijke deel van de
Maria Christinastraat).
slecht onderhouden publieke ruimtes, zowel op het gebied van de bestrating zelf als
op het gebied van de reiniging ervan, dit schept een indruk van algemene degradatie.
steeds meer slecht onderhouden en leegstaande woningen.

Globaal gezien heeft Laken echter heel wat troeven achter de hand. We noemen er een
paar :
-

het rijke patrimonium, onder meer de O.L.V. Kerk van Laken, het oud station, de
vroegere gemeentehuizen en enkele belangrijke monumenten. Dit patrimonium moet
echter dringend gewaardeerd en gerevitaliseerd worden.
zijn belangrijke bevolkingsaantal.
de morfologische verscheidenheid van het wonen : oude herenhuizen, moderne villa’s
van de 50er en 60er jaren met daarnaast onder meer de Modelwijk, als een exponent
van een modernistisch stedenbouwkundig denken.
het dens openbaar vervoersnetwerk met een goede verbinding naar het stadscentrum.
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-

de rijkdom van de functievermenging : woningen, kleine ateliers, handelszaken,
scholen en culturele voorzieningen zij aan zij met grote infrastructuren zoals de
Heizel, het Brugmann ziekenhuis en het Koninklijk Domein.
de sterk aanwezige groene ruimte.

Anderzijds onderkennen we ook een aantal problemen :
De groenvoorziening van Laken mag niet beperkt blijven tot het Koninklijk Park : we
moeten er op toezien dat de laanbeplantingen in stand gehouden worden en dat er
voldoende groen aanwezig is op loopafstand, dit probleem stelt zich vooral in het
dichtstbevolkte zuiden van de gemeente.
Het probleem van de mobiliteit is vooral een probleem van verkeersleefbaarheid en dus
van totale omgevingskwaliteit. Bepaalde druk bewoonde straten die als invalsweg
fungeren, moeten een nieuwe aanleg krijgen om een beter evenwicht te bieden tussen de
diverse gebruikers van de ruimte en de oversteekbaarheid van bepaalde infrastructuren
moet verbeterd worden, zodat hun barrière-effect verkleind wordt.
Tegelijkertijd moet de verkeersafwikkeling op een hogere schaal bestudeerd worden in
functie van een vermindering van het transitverkeer (van zowel auto’s als vrachtwagens).
Bovenstaande bekommernissen en opportuniteiten zullen ons leiden bij de verdere
analyse van Laken en het formuleren van een ontwikkelingsvisie van de toekomst. Bij elk
thema houden we er aan ook even stil te staan bij de voorgeschiedenis. Inzicht in hoe de
dingen gegroeid zijn is immers essentieel bij het formuleren van een gefundeerd
toekomstbeeld.

Korte historische schets
Enkele sleutelmomenten uit de Lakense geschiedenis :
± 800

Wanneer de parochie Laken precies ontstond, is niet met zekerheid te
achterhalen. De bouw van de eerste kerk zou in de achtste eeuw te situeren
zijn, mogelijk gevolgd door een nieuw gebouw omstreeks 800. Vanaf de 13de
eeuw vormden zeven schepenen, de Heptarchie van Laken, namens de hertog
voorgezeten door een meier, het plaatselijke ‘laethof’ : elke schepen
vertegenwoordigde zijn ‘laetheer’ of ‘erfheer’, de werkelijke grondeigenaars van
Laken; dit waren de heren van Drootbeek, Coensborg, Cattenbroeck, Ter plast
en het Groot Hof, de abdij van Groot-Bijgaarden en de grondheer van de ‘Cure’
(de dorpspastoor).

1080

In een officiële acte wordt een zekere ‘Gibbert de Laca’ vermeld : eerste
officiële vermelding van de naam Laken. De naam ‘Laca’ (1080), ‘Lace’ (1099),
‘Lachen’ (1157), ‘Lake’ (1221) is mogelijks etymologisch verwant met het
Germaanse ‘lacha’ of ‘lache’ (water, meer). Het dorp ontstond in de drassige
dalen van de Drootbeek (rode beek) en de Molenbeek, langsheen een Romeinse
weg.

1331

Inlijving van Laken bij de stad Brussel, samen met nog zeven andere dorpen
rond de stad: ze vormen de zgn. ‘Cuype’ van Brussel (Ten Node, Elsene,
Molenbeek, Opbrussel (Sint-Gillis), Schaarbeek, Laken, Anderlecht en Vorst).
Hierdoor zijn de inwoners van Laken onderworpen aan dezelfde lasten en
plichten als de inwoners van Brussel. Als gevolg daarvan kreeg de aloude weg
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van Brussel naar Laken op kosten van de stad omstreeks 1445 een stenen
verharding.
1795

Laken wordt opnieuw autonoom onder de Franse overheersing.

1830

Laken wordt een gemeente in de pas opgerichte Belgische Staat (Leopold I doet
zijn Blijde Intrede In Laken in 1831 en neemt intrek in het kasteel). Er bestaat
al een plan om Laken bij Brussel te voegen, maar dit wordt niet uitgevoerd.
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1866

België wordt getroffen door een cholera-epidemie : Laken telt 606
ziektegevallen en 348 overlijdens waarbij vooral de arbeiderswijken getroffen
worden. Het gemeentebestuur opent ten gevolge hiervan op 17 oktober 1878
een ziekenhuis in de Paleizenstraat (thans Mellerystraat).

1903

Leopold II draagt sommige van zijn bezittingen binnen Laken over aan de
Belgische Staat.

1921

Laken wordt een deel van de Stad Brussel.

1935 en
1958
Wereldtentoonstellingen op de Heizelvlakte.
1985
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1.2

DE ACTIVITEITEN VAN DE STAD
Dit hoofdstuk werpt een licht op het functioneren van de gemeente.
Een eerste kaart situeert de belangrijkste functies (wat zit waar?) en geeft zo een inzicht in
de zonering en de samenhang tussen de verschillende activiteiten.
De volgende documenten gaan dieper in op elke verschillende functie op zich, maar
moeten voor een goed begrip steeds teruggekoppeld worden naar het totaalbeeld.

1.2.1

HOOFDBESTEMMING PER BOUWBLOK

KAART 1

Kaart 1 geeft een overzicht van de hoofdbestemming per bouwblok. Naast de
overheersende functie van een bouwblok worden ook de handelszaken, cafés en
restaurants weergegeven, alsook de nevenfuncties, voor zover ze een oppervlakte beslaan
van 1000 m² of meer.
Deze graad van abstrahering laat ons toe de grote functionele structuur van het gebied
goed leesbaar te maken, zonder enerzijds in het detail te vervallen en zonder anderzijds
belangrijke vormen van functievermenging te negeren.
De kaart toont duidelijk aan dat er een aantal belangrijke actoren terug te vinden zijn in
Laken met een aanzienlijke terreininname, we spreken hier over het Koninklijk Domein,
de Heizel en het Brugmannziekenhuis.
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In de rest van Laken is het wonen veruit de belangrijkste functie, in het noorden wordt
praktisch het hele gebied door woningen ingevuld; naar het zuiden toe zien we een
steeds grotere graad van menging. Net onder de spoorweg zien we vooral kleinere
ateliers tussen het wonen, verder zuidwaarts situeren zich ook reeds enkele grotere
bedrijven, en verder naar het kanaal toe wordt de industrie zelfs de hoofdfunctie.
Het grondgebied van Laken wordt verder doorsneden door een aantal commerciële assen
: de Maria Christinastraat, de E. Bockstaellaan en de Houba de Strooperlaan, zijn de meer
traditionele winkelstraten in het zuidwesten; de De Wandstraat, een groeipool van meer
voedingswinkels en restaurants, mede afgestemd op een pendelaarscliënteel, is de
commerciële ader in het noorden van Laken.
Verder bemerken we een zeer goed uitgebouwd netwerk van scholen die in bepaalde
wijken zelfs volledige bouwblokken beslaan.
De aanwezigheid van scholen in
hoofdzakelijk residentiële wijken is van groot belang voor de leefbaarheid en animatie
van de wijken, maar brengt ook bepaalde problemen mee van verkeersveiligheid en
overlast.
Opvallend in het zuiden van de gemeente zijn de grote gebieden die door de
spoorwegtracés worden ingenomen. Laken wordt doorsneden door de ringspoorweg rond
Brussel en bovendien zijn er twee aftakkingen op het Lakense grondgebied (naar het
Noordstation en naar het Weststation). Deze infrastructuren slaan brede breuken in het
gebouwd weefsel. Veel van deze zones worden momenteel onderbenut, maar krijgen
voorlopig geen nieuwe bestemming om de eventuele uitbouw van het Gewestelijk
Express Net niet te hypothekeren.
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1.2.2

DE BEVOLKING EN HET WONEN
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1.2.2.1

DE BEVOLKING : SAMENSTELLING EN DYNAMIEK

1.2.2.1.1 DE EVOLUTIE VAN DE BEVOLKING IN LAKEN
Een beknopt historisch onderzoek van de bevolkingsevolutie toont duidelijk aan dat
Laken een explosieve demografische ontwikkeling kende in de tweede helft van de 19de
eeuw.
In minder dan 50 jaar (tussen 1856 en 1900) groeide de bevolking van 5.000 inwoners
naar 30.000 (x 6). De woningmarkt kon deze snelle evolutie niet volgen ondanks de
massale aanbouw. Het woningpark vervijfvoudigde in dezelfde periode (van 800 naar
4.000).
Het aantal inwoners per huis nam dan ook toe met ± 2 eenheden, terwijl de gezinsgrootte
afnam van 5,8 inw./gezin naar 3,68.
Tot 1920 nam de bevolking van Laken nog toe tot ± 40.000.
Vanaf 1921, de aanhechting van Laken bij Brussel, wordt haar bevolking niet meer
afzonderlijk geteld : een benaderend cijfer werd verkregen door de tellingen op het
territorium van de 8ste politiedivisie, al bestrijkt dit niet volledig de vroegere gemeente
(Bron: G. Lemaire e.a., Laken 1830 à 1980. Aspecten van het Lakense verleden, Brussel
1980).
We merken echter geen belangrijke verschillen.
Tot 1960 blijft de bevolking langzaam aangroeien tot bijna 50.000, daarna zien we een
quasi-stagnatie en de laatste 10 jaar zelfs een lichte daling. Na de jaren 1960 stagneert
de bevolkingsaangroei.
De explosieve demografische ontwikkeling in de tweede helft van de 19de eeuw blijkt
duidelijk uit onderstaande tabellen :

Tabel 1
Evolutie van het aantal inwoners, de bebouwde oppervlakte, het aantal huizen en het aantal gezinnen in Laken
tussen 1846 en 1900
Jaartal

Aantal

Bebouwd

Aantal

Aantal inw.

Aantal

Aantal gezinnen

Aantal inw.

inwoners

oppervlak

huizen

per 100 huizen

gezinnen

per 100 huizen

per 100 gezinnen

837
871
2.080
3.941
6.148
8.281

112
117
149
156
173
212

480
580
443
453
411
368

1846
4.019
16ha,13a
797
504
1856
5.048
18ha,86a
785
643
605
1866
9.312
25ha,47a
1.537
1880
17.856
46ha,2a
2.673
668
1890
25.289
60ha,66a
3.421
739
1900
30.438
70ha,52a
3.912
778
(Bron: Cosyn, A. Laeken, Ancien et moderne, Brussel, 1904)
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Tabel 2
Evolutie van het aantal inwoners en het aantal gezinnen in Laken tussen 1786 en 1997.
Jaartal

Aantal
inwoners
1.066
1.168
1.806
5.048
9.312
17.856
25.289
30.438
35.024
40.681
38.320
41.876
48.102
46.376
48.690
45.501
44.827

1786
1814
1831
1856
1866
1880
1890
1900
1910
1920
1930
1940
1961
1970
1978
1981
1991

Aantal
gezinnen

871
2.080
3.941
6.148
8.281
10.604
13.706

21.464

Tussen 1981 en 1991 is de bevolking van Laken gedaald met bijna 700 eenheden, zijnde
- 1 %. In de zones Mutsaard (- 7 %) en noordwest Laken (- 6%) nam de bevolking af. In
de zones boven en onder de spoorweg daarentegen nam de bevolking toe met 1 à 2 %).
VERDUIDELIJKING BIJ DE TABELLEN
Bij de bespreking van de karakteristieken van de bevolking, de huisvesting en de tewerkstelling
werd gebruik gemaakt van de NIS-gegevens van de volkstellingen 1981 en 1991.
Deze basisgegevens zijn op twee manieren verwerkt. In de bijlagen van het basisdossier zijn de
gegevens opgenomen per statistische sector. In deze basistekst worden ze gegroepeerd in 4 zones
met min of meer dezelfde kenmerken (zie onderstaande tabel). De bespreking van de tabellen
baseert zich meestal op deze hoofdindeling, de verfijningen (per statistische sector) kunnen in de
bijlagen worden geverifieerd.
Zone
Zone E1 - Spoorweg Noord

Zone E2 - Mutsaard

Zone E3 - Spoorweg Zuid + Oud Laken

Zone E4 - Noord-West Laken
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Statistische sectoren
Heilig Hart
Prins Leopoldsquare
Kadettenschool
Chrysantenstraat
Koninklijk Domein
Meiseselaan
Mutsaardlaan
De Wandstraat
Jean De Bolognelaan
Vuurkruisenlaan
Onze Lieve Vrouw Voorplein
Emile Delvastraat
Emile Bockstaellaan - Zuid
Maria Christinastraat
Roodhuisplain Zuid
Goddelijke Jezus
Modelwijk
Schijfstraat
Stienonlaan
Brugmannhospitaal
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Heizel

Tabel 3
Evolutie van de bevolking in Laken tussen 1981 en 1991
Bevolking 1981
E1 Zone Spoorweg Noord
E2 Zone Mutsaard
E7 Zone Spoorweg Zuid + oud-Laken
E8 Zone Noordwest Laken
Laken
Stad Brussel
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Bevolking 1991

Index

10.183

10.239

101

9.088

8.496

93

16.992

17.394

102

9.238

8.698

94

45.501

44.827

99

139.678

136.424

98
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Brussels Hoofdstedelijk Gewest

997.293

952.133

95

1.2.2.1.2 DYNAMIEK VAN DE BEVOLKING
Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt gedurende de laatste 30 jaar gekenmerkt door
een belangrijke ontvolking. In absolute cijfers daalde het bevolkingsaantal van 1.040.523
in 1964 over 1.028.972 in 1977, 950.339 begin 1993 tot 948.122 op 1/1/1996. Dit
betekent een afname met 9 %. De bevolkingsvermindering is het resultaat van twee
bewegingen : de Belgische bevolking in Brussel verminderde met 284.160 personen en de
bevolking van vreemde nationaliteit nam toe met 195.514 personen.
Als men wat meer nauwkeurig het migratiesaldo tussen Brussel en Vlaanderen,
respectievelijk Wallonië bekijkt en dit voor wat betreft de Belgische bevolking, dan was
dit in de periode 1988 en 1994 enkel voor de 18 tot 26-jarigen positief1. Voor alle andere
leeftijden verliest Brussel Belgische burgers ten voordele van Vlaanderen en Wallonië,
meer bepaald jongvolwassenen tussen 29 en 35 jaar en hun jonge kinderen. Het is deze
laatste groep die bij het zoeken naar een eigendomswoning uitwijkt naar de stadsrand
rond Brussel.
Uit de balansen van Vlaanderen en Wallonië met Brussel voor de periode 1964 tot 1994
blijkt dat de emigratie niet constant gebleven is, maar cyclische schommelingen vertoont.
De jaren 1974 tot 1977 zijn gekenmerkt door een sterke stadsvlucht uit Brussel, evenals
voor de jaren tussen 1990 en 1992. De stadsvlucht is echter opmerkelijk lager op het
einde van de jaren ‘60 en in het midden van de jaren ‘80. In het midden van de jaren ‘70
en begin van de jaren ‘90 verlaat men de stad voor het platteland, terwijl men in het
midden van de jaren ‘80 in de stad blijft of er naar terugkeert. Uit de analyse van Poulain
blijkt dat de prijzen op de immobiliënmarkt van grond, huizen en nieuwe bouwwerken
een rechtstreekse impact hebben in die zin dat elke gevoelige vermindering een
versterking van de emigratiestroom voor gevolg heeft, terwijl elke prijsstijging een
onmiskenbare rem betekent voor bijkomende emigraties. Indicatoren zoals de rentevoet
en de inflatie vertonen een bepaalde covariantie met de immobiliënmarkt en met het
emigratieniveau vanuit Brussel. Dit verklaart tevens het periodiek karakter van het
emigratieniveau.
Er zijn geen gegevens beschikbaar over de componenten van de bevolking in Laken,
namelijk m.b.t. de geboorten, sterften, immigraties en emigraties. Wel kan een analyse
van deze componenten voor Stad Brussel in een grote mate worden toegepast op Laken.
De bevolking van Stad Brussel is tussen 1971 en 1985 gedaald met 14 %, namelijk van
158.188 inwoners tot 136.453. Vanaf 1985 is de bevolking quasi constant gebleven :
133.841 inwoners in 1996.
De loop van de Brusselse bevolking wordt slechts in een beperkte mate bepaald door het
natuurlijk saldo (geboorten - sterften). Het natuurlijk saldo is tijdens de laatste 25 jaar
geëvolueerd van -450 in 1971 tot +393 in 1995. In 1976 was het saldo het laagst : -749.
Van dan af is als gevolg van het weer toenemend aantal geboorten het saldo gestegen om
vanaf 1986 positief te worden.
Een veel grotere invloed op het (dalend) aantal inwoners van Brussel, had het
migratiesaldo. Dit was tussen 1971 en 1984 negatief, met uitzondering van de jaren
1975 en 1976. Sinds 1985 echter is het migratiesaldo positief geworden, waardoor het
1

POULAIN, M., ‘Interne migraties’, Bevolkingsvooruitzichten 1995 - 2050, NIS, Brussel, 1996.
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totaal saldo ook positief werd en Brussel weer een toenemend aantal inwoners kent. In
1995 is het migratiesaldo uitzonderlijk weer negatief (- 2263) als gevolg van een
administratieve uitschrijving van een heleboel mensen die na onderzoek niet meer in
Brussel bleken te wonen.
In de eerste helft van de jaren zeventig is het aantal immigraties nog toegenomen tot
1975. Dat jaar telde men 20.000 mensen die zich in Stad Brussel vestigden. Vanaf 1976
is het jaarlijks aantal immigraties stelselmatig afgenomen tot circa 11.800 in 1991. Vanaf
1992 merken we weer een toename van de immigraties. In 1995 telde men in Stad
Brussel 14.300 immigraties.
Ook het aantal emigraties is tussen 1971 en 1988 alsmaar afgenomen van 20.000 tot
11.000. Sinds 1989 is er een toename tot een jaarlijkse emigratie van 14.600 personen.
Als men de evolutie van de laatste 15 jaar in Laken beschouwt, dan constateert men dat
de bevolking er ongeveer op hetzelfde peil gebleven is van circa 46 à 47.000 inwoners.
Dit is het resultaat van een afnemende Belgische bevolking en een toenemende bevolking
van vreemde nationaliteit. Tussen 1980 en 1996 is het aantal Belgen afgenomen met
4.751 personen (- 12 %) en het aantal vreemdelingen gestegen met 3.458 (+ 38 %). Er
dient hierbij wel rekening gehouden te worden dat sinds 3 april 1987 de EU-ambtenaren
en bepaalde internationale ambtenaren van ambassades in de bevolkingsregisters van
Brussel werden bijgeteld.
De kleine, opwaartse, knik in de daling van de Belgische bevolking voor de jaren 1992,
1993 en 1994 heeft te maken met de nieuwe wet op de nationaliteit die sinds 1 januari
1992 van kracht is, waardoor derde generatie migrantenkinderen automatisch de
Belgische nationaliteit verwerven en tweede generatie migrantenkinderen de Belgische
nationaliteit kunnen verkrijgen door een verklaring, indien ze voldoen aan bepaalde
voorwaarden.

1.2.2.1.3 BEVOLKINGSDICHTHEID
In 1991 telde Laken ongeveer 45.000 inwoners. De oppervlakte van Laken bedraagt
865 ha, dit betekent een gemiddelde bevolkingsdichtheid van 52 inwoners per ha. In
vergelijking met het gewestelijk gemiddelde (60 inwoners per ha), heeft Laken dus in
globo een relatief lage bevolkingsdichtheid. Het zal echter snel duidelijk worden dat we
hier moeten gaan verfijnen. De uitgestrekte terreinen van het Koninklijk Domein en de
Heizel - samen 400 ha, bijna de helft van het Lakense grondgebied - halen het
gemiddelde bevolkingscijfer immers sterk naar omlaag. Zonder deze twee gebieden en
zonder het gebied Vuurkruisenlaan en Brugmannziekenuis ligt de gemiddelde
bevolkingsdichtheid bijna dubbel zo hoog, zo’n 108 inwoners per ha. De grootste
dichtheid vinden we in de Mutsaardwijk (234 inw./ha), dichtheden van rond de 150
inw./ha treffen we aan rond de Prins Leopoldsquare, de Stienonlaan, de Chrysantenstraat
en ten zuiden van het Roodhuisplein.
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Tabel 4
Bevolkingsdichtheid in Laken volgens zone. VT 1991
Opp.in ha

Inwoners Dichtheid

E1

Zone Spoorweg noord, zonder het koninklijk domein

E2

Zone Mutsaard, zonder Vuurkruisenlaan

E7

Zone Spoorweg zuid + oud Laken

142,90

1.7394

121,72

E8

Zone Noordwest Laken, zonder Brugmannziekenuis en

73,014

8.533

116,87

413,16

4.4619

107,99

865,55

4.4827

51,79

3.314,00

13.6424

41,17

16.100,00

95.2133

59,14

101,79

10.202

100,22

95,45

8.490

88,95

Heizel
Laken

zonder koninklijk domein, Vuurkruisenlaan,
Brugmannziekenuis en Heizel

Laken

Totaal

Stad Brussel
BHG

Rekening houdend met het feit dat we in het zuiden een grote menging hebben met
ateliers en industrie en met het feit dat we in deze zone een aanzienlijke leegstand
aantreffen, kunnen we veronderstellen dat de densiteit van de werkelijk bewoonde
oppervlakte nog stukken hoger is en dat dit de woonkwaliteit in dit gebied sterk naar
beneden haalt. De grotere dichtheid wordt hier vooral gerealiseerd door een hogere
bezettingsgraad van de woningen.
Veel ééngezinswoningen worden nu in appartementen opgesplitst waar meerdere
gezinnen een onderdak vinden. Deze ‘verkaveling’ van woningen gebeurt precies in de
relatief kleinere arbeidershuizen, een typologie die er het minst voor geschikt is om
dergelijke ontwikkelingen op te vangen.

1.2.2.1.4 LEEFTIJDSOPBOUW
Op 14 maart 1997 telde de bevolking van Laken 46.103 inwoners, waarvan 25 % jonger
dan twintig jaar, 52 % tussen de twintig en zestig en 22 % ouder dan zestig2. Dit is
vergelijkbaar met de leeftijdsverdeling van Stad Brussel, met 24 % jongeren, 56 %
personen op actieve leeftijd en 20 % ouderen.
Onder de Belgische bevolking telt men slechts 23 % jongeren, tegenover 31 % bij de
niet-Belgische bevolking. Circa de helft van de Belgische bevolking is op actieve leeftijd,
tegenover 60 % van de niet-Belgen. Liefst 27 % van de Belgen zijn ouder dan zestig jaar,
t.o. 8 % bij de niet-Belgen.
Volgens het centrale scenario van het NIS - zijnde het meest plausibele toekomstscenario
- zal er aan deze leeftijdsverdeling in de komende vijftig jaar weinig veranderen. Voor
2050 komt men voor het totaal van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tot 22 %
jongeren, 53 % personen op actieve leeftijd en 25 % ouderen.

2

Met Laken wordt hier de achtste politieafdeling bedoeld.
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Tabel 5
De bevolking van Laken naar leeftijdsgroep en nationaliteit op 14/3/1997
N (absolute getallen)

Belgen

0 - 19

7.714

3.946

11.660

20 - 59

16.557

7.601

24.158

9.204

1.081

10.285

33.475

12.628

46.103

0 - 19

23,04

31,25

25,29

20 - 59

49,46

60,19

52,40

60 +

27,50

8,56

22,31

100,00

100,00

100,00

60 +
Totaal

Vreemdelingen

Totaal

%

Totaal

De zone met de meest verouderde bevolking, is zone Noordwest Laken met 27 %
65-plussers (cijfers van VT 1991). Zone Mutsaard telt 22 % ouderen, Zone spoorweg
noord 19 %. De zone met het meest aantal jongeren is Spoorweg zuid met 23 %
jongeren onder de 15 jaar en slechts 14 % ouder dan 65 jarigen.
Tabel 6
Inwoners naar leeftijdsklasse in Laken. VT 1991
< 15

15 < 65

> 65

Totaal

< 15

15 < 65

> 65

Totaal

E1 Zone Spoorweg noord

1.761

6.534

1.944

10.239

17,20

63,81

18,99 100,00

E2 Zone Mutsaard

1.110

5.479

1.907

8.496

13,06

64,49

22,45 100,00

E7 Zone Spoorweg zuid

3.937

11.038

2.419

17.394

22,63

63,46

13,91 100,00

Zone Noordwest Laken

1.164

5.219

2.315

8.698

13,38

60,00

26,62 100,00

Totaal Laken

7.972

28.270

8.585

44.827

17,78

63,06

19,15 100,00

Stad Brussel

25.331

89.460

21.633

136.424

18,57

65,57

15,86 100,00

165.772

619.666

166.695

952.133

17,41

65,08

17,51 100,00

Brussels H. Gewest

1.2.2.1.5 SAMENSTELLING VAN DE BEVOLKING NAAR NATIONALITEIT
Van de 948.122 inwoners die het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in 1996 telde zijn er
666.206 Belgen en 281.916 (of 29.7 %) vreemdelingen. Hiervan zijn 13% EU- en 16%
niet-EU-ingezetenen. Het aandeel vreemdelingen in de Brusselse bevolking is zeker geen
uitzondering in vergelijking met andere West-Europese steden. Het verschil is wel dat er
in Brussel niet één maar twee lokale basisculturen zijn, namelijk het Nederlands en het
Frans, waardoor de culturen van de immigranten zich gemakkelijker hebben kunnen
handhaven en ontplooien3. Een tweede verschilpunt dat ook door Van der Haegen e.a.
wordt gesignaleerd, is dat de culturele verscheidenheid in Brussel zich vooral situeert
langs de twee kanten van de sociale ladder: de “gastarbeiders” enerzijds en de “rijke
internationalen” anderzijds.
3

VAN DER HAEGEN, H., JUCHTMANS, G. en KESTELOOT, C., Multicultureel Brussel, Brussel,
1995.
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Bekijken we het aantal niet-Belgen woonachtig te Laken, dan merken we dat immigratie
zeker geen recent verschijnsel is.
Van 1850 tot 1960 is het percentage inwoners van vreemde origine bijna constant, het
schommelt tussen 4% en 5%. Pas op het einde van de jaren ‘60 komt daar verandering
in. Opeenvolgende immigratiegolven leidden tot de huidige bevolkingssamenstelling
waarbij ongeveer ¼ van de inwoners een andere nationaliteit heeft dan de Belgische.
Tabel 7
Evolutie niet-belgische bevolking in Laken (in % van de totale bevolking) :
Jaartal
%

1849
4,5

1880
4,9

1910
5,3

1920
3,3

1947
ca. 4

1961
ca. 4

1970
ca. 8

1978 1991 1997
ca. 17 ca. 24 ca. 27

Bron: G. Lemaire e.a., Laken 1830 à 1980. Aspecten van het Lakense verleden, Brussel 1980). NIS.

Evolutie van de bevolking naar afkomst
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Belgen
Vreemdelingen

Binnen deze groep van niet-Belgen zijn er verschillende verschuivingen van
bevolkingsgroepen waar te nemen. Een eeuw lang (tot 1960) was de groep niet-Belgen
relatief heterogeen. Samengesteld, met naast vooral mensen van de buurlanden ook
kleinere aantal van verre gewesten.
Sinds de grote immigratiegolven hebben we binnen de groep vreemdelingen relatief grote
groepen afkomstig van hetzelfde land.
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De eerste immigratiegolf, eind van de jaren ‘60 en begin van de jaren ‘70, was er een van
vooral Italianen. Eind jaren ‘70 waren ze met 3.800 inwoners, vooral gevestigd in het
zuiden (Maria-Christinastraat, Bockstaellaan en de arbeiderswijken rond de industriële
vestigingen Fourcroy en Storck).
De migratiegolf van de jaren ‘80, mede in de hand gewerkt door de ontwikkelingen in de
Noordwijk, bestond vooral uit Marokkanen en Turken en recenter nog zien we de
inwijking vanuit Midden-Afrika (Zaïre en Rwanda) en vanuit Centraal en Oost-Europa.
Naast deze grote groepen is er een constante beweging van diverse nationaliteiten die
moeilijker éénduidig te beschrijven is. De grote geconcentreerde migratoire bewegingen
moeten vooral gelokaliseerd worden in het zuiden van de gemeente. In het noorden zien
we meer verspreide inwijking en meer inwoners afkomstig van de Europese Unie.
Waar Stad Brussel in 1997 37 % niet-Belgen telt, is dat in Laken slechts 27 %. Circa één
derde van de Lakense jongeren en eveneens één derde van de actieven zijn niet-Belg.
Van de ouderen is slechts 10 % niet-Belg.
Vandaag hebben we dan ook te maken met een gedifferentieerde multiculturele
samenleving met 12% vreemdelingen van Tunesië, Algerije, Marokko en Turkije, 9 %
vreemdelingen afkomstig van de Europese Unie en 3 % afkomstig uit andere landen
(VT 1991).
De ruimtelijke spreiding van deze nationaliteitsgroepen is echter zeer divers. Het
aandeel vreemdelingen is het grootst in de zone Spoorweg-zuid (42 %), waarvan 13 %
EU-vreemdelingen en 25 % migranten uit de Maghreb-landen en Tunesië. In de zones
Brugmann-noord en Mutsaard daarentegen wonen slechts 9 à 10 % vreemdelingen,
waarvan het merendeel uit de EU-landen.
Tabel 8
De bevolking van Laken naar nationaliteitsgroepen. VT 1991
EU
Maghreb CH, VSA, Andere Vreemdelingen Belgen
Japan
+ Turkije
Zone Spoorweg noord
792
889
13
287
1.981
8.258
Zone Mutsaard
547
129
20
137
833
7.663
Zone Spoorweg zuid + oud
2.234
4.293
14
686
7.227 10.167
Laken
Zone Noord West Laken
518
107
19
154
798
7.900
Laken
Stad Brussel
BHG

4.091

5.418

66

1.264

Totaal
10.239
8.496
17.394
8.698

10.839

33.988

44.827

49.092

87.332

136.424

271.137 680.996

952.133

19.128

21.823

729

7.412

124.160

103.749

5.552

37.676

7,74
6,44
12,84
5,96

8,68
1,52
24,68
1,23

0,13
0,24
0,08
0,22

2,80
1,61
3,94
1,77

19,35
9,80
41,55
9,17

80,65
90,20
58,45
90,83

100,00
100,00
100,00
100,00

%
Zone Spoorweg noord
Zone Mutsaard
Zone Spoorweg zuid
Zone Noord West Laken
Laken

9,13

12,09

0,15

2,82

24,18

75,82

100,00

Stad Brussel

14,02

16,00

0,53

5,43

35,98

64,02

100,00

BHG

13,04

10,90

0,58

3,96

28,48

71,52

100,00

1.2.2.1.6 HET AANTAL HUISHOUDENS
In 1991 telde Laken 21.464 huishoudens, wat overeenkomt met een gemiddelde
gezinsgrootte van 2,09. De gemiddelde gezinsgrootte voor de stad Brussel bedraagt 2,03
en voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 2,07. Bijna de helft van de Lakense
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huishoudens (46,8 %) zijn alleenstaanden : 19 % alleenwonende mannen en 27,8 %
alleenwonende vrouwen. 26% zijn huishoudens bestaande uit twee personen, 13 %
bestaat uit drie personen 8 % uit vier en 6 % uit vijf of meer personen. Tot slot zijn er in
Laken 27 collectieve gezinnen (kloosters, bepaalde instellingen,...), samen goed voor 535
personen.
Het percentage alleenwonenden bedraagt in de volgende statistische sectoren : 50 % of
meer in Mutsaardlaan (53 %), Onze-Lieve-Vrouw-Voorplein (52 %), Stienonlaan (50,1
%) en Heilig-Hart (50 %).
Wijken met 20 % of meer gezinnen bestaande uit vier of meer personen zijn
Roodhuisplein-zuid (21,9 %), Maria Christinastraat (21,4 %), Em. Bockstaellaan-Z.
(21,2 %), Meiseselaan (20 %).
Tabel 9
Aantal particuliere huishoudens in Laken volgens zone. VT 1991
N

1 pers.

2 pers.

3 pers.

4 pers.

5 pers.+

Totaal

E1 - Zone Spoorweg Noord

2.520

1.300

653

419

242

5.134

E2 - Zone Mutsaard

2.126

1.292

593

328

127

4.466

E7 - Zone Spoorweg -zuid + oudLaken

3.413

1.704

914

711

773

7.515

E8 - Zone Noordwest Laken

1.988

1.316

591

326

128

4.349

Laken

10.047

5.612

2.751

1.784

1.270

21.464

Brussel

35.886

14.421

7.378

4.964

4.494

67.077

222.706

114.219

56.428

38.831

BHG

27.907 460.091

%
E1 - Zone Spoorweg Noord

49,1

25,3

12,7

8,2

4,7

100,0

E2 - Zone Mutsaard

47,6

28,9

13,3

7,3

2,8

100,0

E7 - Zone Spoorweg -zuid + oudLaken

45,4

22,7

12,2

9,5

10,3

100,0

E8 - Zone Noordwest Laken

45,7

30,3

13,6

7,5

2,9

100,0

Laken

46,8

26,1

12,8

8,3

5,9

100,0

Brussel

53,5

21,5

11,0

7,4

6,7

100,0

BHG

48,4

24,8

12,3

8,4

6,1

100,0
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1.2.2.2

KARAKTERISTIEKEN VAN HET WONINGBESTAND

1.2.2.2.1 HISTORISCHE EVOLUTIE VAN DE HUISVESTING
Ook de studie van het woningenbestand heeft een dubbel aspect, nl. een kwantitatief en
een kwalitatief aspect.
Het kwantitatief luik - het aantal woningen - is vooral belangrijk bij vergelijkend
onderzoek op langere termijn.
De studie geeft een inzicht in de groei of de afname van het woningbestand, waaruit de
verstedelijkingsdruk en de verstedelijkingsnelheid kunnen worden afgeleid, alsook de
functionele dynamiek van een bepaalde wijk.
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Het om zijn kerk geknelde rurale dorpje Laken telde in 1525 reeds 127 huizen. In 1722
waren het er nog steeds slechts 174. In 1846 bleek het cijfer reeds opgeklommen tot 797,
waarna de verstedelijking zich explosief doorzet (hand in hand met de
bevolkingsexplosie):
Tabel 10
Evolutie van de huisvesting (2de helft 19de eeuw)
Jaartal Bebouwde opp.
1846
16ha
1856
28ha
1866
25ha
1880
46ha
1890
60ha
1900
70ha

Aantal huizen
797
785
1.537
2.673
3.421
3.912

Aantal inw. per huis
5,04
6,43
6,05
6,68
7,39
7,78

(Bron: G. Lemaire e.a., Laken 1830 à 1980. Aspecten van het Lakense verleden, Brussel
1980).

Evolutie van de bebouwing
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Het kwalitatief luik van de studie geeft een inzicht in de huidige en te verwachten
kwaliteit van de woningen. De grootte van de woningen en de comfortvoorzieningen
zijn belangrijke directe parameters, terwijl ouderdom en eigenaarschap belangrijke
parameters zijn voor de toekomstige ontwikkeling van het woningbestand.
Vooraleer in te gaan op de huidige toestand in Laken, volgt een korte beschrijving van de
toestand “in illo tempore”.
In 1849 leefde 7% van de gezinnen in 1 kamer, 38% in 2 kamers, 54% van de gezinnen
in 3 kamers. In hetzelfde jaar hadden 455 huizen enkel een gelijkvloerse verdieping, 297
een eerste verdieping en 11 huizen een tweede verdieping.
In 1910 had 16% der huizen slechts 1 kamer, 27% had twee kamers, 19% 3 kamers. In
hetzelfde jaar bleek dat 8% van de bevolking in een huis met slechts 1 kamer leefde, 27%
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in een huis met 2 kamers, 22% in een huis met 3 kamers, 16% in een huis met 4 kamers
en 8% in een woning met 5 kamers4
In 1852 krijgt de gemeente gasverlichting. Tot in 1895 waren slechts enkele wijken van
stromend water voorzien. In dat jaar werd besloten een lokale waterdistributie uit te
bouwen. Later komen daar riolering en electriciteit bij. Zoals vele andere gemeenten
had Laken rond de eeuwwisseling te kampen met woningtekort : de bevolkingsaangroei
en de grondspeculatie ingevolge de massale vraag naar huisvesting, bracht aanvankelijk
mee dat de inwijkelingen opeengepakt zaten, of in steegjes en beluiken, of in
handelshuizen die opgedeeld werden in minuscule appartementjes die afzonderlijk
werden verhuurd.

1.2.2.2.2 PATRIMONIUM
KAART 2

Het aantal bewoonde particuliere woningen in Laken is sinds 1981 gedaald met 165
eenheden, tot 21.377 woningen in 1991. De zone ten zuiden van de spoorweg (E7)
verloor op tien jaar tijd 324 woningen en de wijken ten noorden van het Brugmanziekenhuis (E8) 129. In de zone E2 Mutsaard daarentegen nam het aantal woningen toe
met 155, en in de zone E1 Spoorweg Noord met 133.

4

Bron: G. Lemaire e.a., Laken 1830 à 1980. Aspecten van het Lakense verleden, Brussel, 1980).
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35 % van het woningpatrimonium van Laken ligt ten zuiden van de spoorweg en in oud
Laken (E7) ; 24 % ten noorden van de spoorweg ; 20 % in Noordwest Laken en 21 % in
de zone Mutsaard.
Tabel 11
Evolutie van het aantal woningen in Laken tussen 1981 en 1991. VT 1981 en 1991.
1981

1991

1991

Verschil
81 - 91

N

N

%

N

E1 - Zone Spoorweg Noord

4.982

5.115

23,93

+ 133

E2 - Zone Mutsaard

4.307

4.462

20,87

+ 155

E7 - Zone Spoorweg Zuid + oud-Laken

7.837

7.513

35,15

- 324

E8 - Zone Noordwest Laken

4.416

4.287

20,05

- 129

Laken

21.542

21.377

100,00

- 165

Stad Brussel

65.078

65.713

+ 635

448.251

454.708

+ 6.457

BHG

1.2.2.2.3 EIGENDOMSSTRUCTUUR
Liefst 64 % van de woningen in Laken worden gehuurd. Dit is minder dan in Stad Brussel
(68 %), maar meer dan in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (62 %). Het percentage
huurders is het hoogst (73 %) in de zone E8 Noordwest Laken, met de Modelwijk met
liefst 93 % huurders. In de zone E2 Mutsaard zijn er slechts 56 % huurders.
In vergelijking met 1981 is het percentage eigenaars in Laken sterk toegenomen, namelijk
van 25 % naar 36 % (+ 11 %). Dit is groter dan de toename in Stad Brussel (+ 9 %) en
het Gewest (+ 7 %).
Het absoluut aantal eigenaars is in Laken met 33 % gestegen, maar voornamelijk in het
zuiden van Laken (+ 43 %) en het minst in Noordwest Laken (+22%).
Tabel 12
Eigendomsstructuur in Laken. VT 81 en VT 91.
Eigenaars Eigenaars
81
91

1991

N

N

E1 - Zone Spoorweg Noord

1.212

1.545 23,4

E2 - Zone Mutsaard

1.286

E7 - Zone Spoorweg Zuid + oudLaken
E8 - Zone Noordwest Laken
Laken
Stad Brussel
BHG
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Verschil Index 1981 1991
81 - 91 81 - 91

%

N

N

%

%

333

127

26,1

35,9

1.693 25,6

407

132

31,8

43,5

1.637

2.339 35,4

702

143

23,4

37,7

847

1.034 15,6

187

122

20,9

26,8

4.982

6.611 100,0

1.629

133

25,2

36,2

12.053

15.869

3.816

132

22,9

31,5

123.304

148.589

25.285

121

30,9

38,1
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1.2.2.2.4 AARD EN GROOTTE VAN DE PARTICULIERE WONINGEN
21 % van de woningen in Laken zijn eengezinswoningen, tegenover 19 % in de stad
Brussel en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

1.2.2.2.5 COMFORT
De meeste indicatoren die het Nationaal Instituut voor de Statistiek hanteert om het
comfort van de woningen te meten zijn niet meer zo relevant voor het grootste deel van
de woningen : badkamer, keuken, wc, centrale verwarming en aansluiting op het
rioleringsnet zijn voor de meeste woningen een evidentie en de gegevens laten ons niet
toe hier een verdere hiërarchie van comfortvoorzieningen te bepalen. Een specifiek
nadeel van deze tabellen is dat de gegevens veelal onderschat zijn, vooral voor de oudere
woningen immers, worden de uitgevoerde verbouwingen niet steeds vermeld.
Deze onvolkomenheden in acht genomen, laat onderstaande lijst ons wel toe de wijken
met de zwakste comfortuitrustingen te localiseren. De meeste relevante indicator lijkt ons
hierbij de aan- of afwezigheid van een badkamer.
In Laken beschikken bijna 3.000 woningen (16.2 %) niet over klein comfort. In Stad
Brussel zijn 17.3 % van de woningen in dat geval en in het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest 15.5 %. Met klein comfort wordt bedoeld : de aanwezigheid van stromend water
+ WC met waterspoeling + badkamer/stortbad. Indien één of meer van deze elementen
ontbreken wordt de woning onderverdeeld in de categorie ‘zonder comfort’.
Binnen Laken is er een groot verschil tussen het zuiden van Laken (boven (22 %) en
vooral onder de spoorweg (28 %) en de zones Mutsaard (4 %) en Noordwest (4 %).
Tabel 13
Aantal woningen zonder klein comfort in Laken. VT 1991

N

%

E1 - Zone Spoorweg Noord

931

21,6

E2 - Zone Mutsaard

155

4,0

1.719

27,7

146

3,8

Laken

2.951

16,2

Stad Brussel

8.692

17,3

60.431

15,5

E7 - Zone Spoorweg Zuid + oud-Laken
E8 - Zone Noordwest Laken

BHG
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1.2.2.2.6 OUDERDOMSSTRUCTUUR
1.2.2.2.7

SOCIALE HUISVESTING

Net zoals andere Belgische gemeenten, wordt Laken in 1866 getroffen door een choleraepidemie. De angst voor sociale conflicten bracht de overheid tot een aantal nieuwe
beleidsopties: de sociale huisvesting wordt maximaal gespreid door het verveelvoudigen
van het aantal ééngezinswoningen. Er werden financieringsinstellingen opgericht met het
doel arbeiders eigenaars te maken. In 1923 wordt door ‘Le Home’ op de Heizelvlakte de
tuinwijk Verregat aangelegd.
In 1910 wordt op last van de gemeente een eerste sociaal pand in de omgeving van de
Delvastraat opgetrokken. Op 6 juli 1920 wordt de ‘Lakense Haard’ opgericht, een
gemeentelijke maatschappij die instaat voor het beheer van de sociale huisvesting. Bij
het uitbreken van de tweede wereldoorlog beheert de Lakense Haard reeds een 600-tal
woningen. Na de wereldtentoonstelling werden vooral torenflats gebouwd. Door de
bouw van de Modelwijk (vanaf 1963) steeg het vastgoedpatrimonium met een 1.030-tal
eenheden tot 2.904 woningen, bewoond door 6094 personen (cijfers 1994) waaronder
1.246 kinderen beneden de 18 jaar.
Niet minder dan 3 sociale huisvestingsmaatschappijen hebben een patrimonium
opgebouwd in Laken. Naast de gemeentelijke maatschappij de Lakense Haard cv, die
veruit het grootste patrimonium bezit, zijn er nog de huurdercoöperatieve Le Home en de
gewestelijke maatschappij Société Coöperatieve de l’Agglomération Bruxelloise (SCLAB).
Op een totaal woningbestand van 21.459 particuliere woningen betekent dit bijna 12 %
sociale woningen, wat het gewestelijk gemiddelde (8 %) dus met de helft overschrijdt.
Le Home bouwde in 1923 de tuinwijk Verregat die in begin van de jaren ‘50 werd
aangevuld met een aantal meergezinswoningen (6 à 8 appartementen) van 3 bouwlagen
hoog, deze aanvullingen zijn van een beduidend mindere architecturale en
stedenbouwkundige kwaliteit. De meeste woningen van de tuinwijk zijn ondertussen
verkocht.
De S.C.L.A.B. richtte in 1931 een complex op van 92 appartementen in het bouwblok
tussen de Strauwenlaan, De Smet-De Naeyerlaan, de Heymansstraat en de
Prins Leopoldsquare.
De Lakense Haard is sinds begin deze eeuw actief in de gemeente en bouwde op diverse
plaatsen in Laken een rijk patrimonium op, dat een goede weerspiegeling is van
opeenvolgende architecturale en stedenbouwkundige denkbeelden. Nog steeds het meest
in het oog springende, het meeste experimentele en het meeste controversiële project is
de Modelwijk in het noorden van Laken. In de schaduw van het Atomium en in het licht
van de Expo ‘58 verrees hier het wellicht verst doorgedreven CIAM-project in België.
Een ontwerpersteam, waarbij René Braem het voortouw nam, ontwikkelde hier een
‘modelwijk’, die een afspiegeling moest zijn van het moderne en toekomstige wonen. De
Modelwijk moet beschouwd worden als een stedelijke eenheid binnen de stad. Hier
werden niet enkel meer dan 1.000 woningen gebouwd - hoogbouw in een groene
omgeving - maar werden tevens diverse voorzieningen uitgebouwd, o.m. een cultureel
centrum, bibliotheek, diverse sport- en spelvoorzieningen, een grootwarenhuis, een
winkelgalerij en een postkantoor. Ook op technisch gebied was het hele project
experimenteel door de toepassing van nieuwe prefabtechnieken.
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Vanaf de jaren ‘80 werd het accent gelegd op de renovatie van oudere woningen
(E. Delvastraat, Schildknechtstraat) en sinds het eind van de jaren ‘80 wordt weer in
nieuwbouw geïnvesteerd.
Onderverdeling van het vastgoedpatrimonium van de ‘Lakense Haard’ :
62
316
824
- 1.253
427
22

eengezinswoningen
studio’s
appartementen met 1 slaapkamer
“
2
“
“
3
“
“
4
“

(hiervan zijn een 300-tal woningen functioneel verouderd).
(Bron: Lakense Haard, C.V., 1920-1995, Brussel, 1995).
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1.2.3

TEWERKSTELLING EN ECONOMISCHE ACTIVITEITEN
INLEIDING
Om een inzicht te krijgen in de tewerkstelling van een gebied worden gegevens
onderzocht op diverse verschillende domeinen en manieren. Een beeld van de
arbeidsvraag wordt opgebouwd via een doorlichting van de kwalificaties van de
inwoners; een zicht op de situatie aan de aanbodskant van de arbeidsmarkt wordt
verkregen door de analyse van de economische activiteiten die zich in het gebied
afspelen (industrie, handel, diensten, ...).
De confrontatie van beide toont aan welke vraag naar arbeid ter plaatse kan worden
voldaan. Het spreekt echter voor zich dat deze afweging van vraag en aanbod voor een
klein gebied niet veel zin heeft, de meeste mensen verplaatsen zich immers over min of
meer grote afstand om te werken, waarbij administratieve grenzen op zich weinig
betekenis hebben.
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De analyse van de vraag- en aanbodfactoren op gemeentelijk niveau is op zich nochtans
niet zinloos, ze biedt immers relevante informatie over de arbeidsvraag en het
arbeidsaanbod op zich, en is van belang bij het opstellen van doelstellingen omtrent het
werken en het nemen van de juiste beslissingen omtrent maatregelen en middelen.
Het grootste belang van de hierna volgende analyse moet dan ook niet gezocht worden in
de precisie van het cijfermatige, maar wel in het onderkennen van bepaalde structuren en
hun grootte-orde.
De klassieke analyse van economische activiteiten gaat uit van de indeling in
economische sectoren - primaire sector (landbouw), secundaire sector (industrie), tertiaire
sector (handel en diensten), en sinds enkele decennia spreekt men ook over quartaire
sector (informatica).
In deze opdeling onderkennen we al dadelijk enkele belangrijke onjuistheden (bv. de
administratie-afdeling van industriële bedrijven zit in de secundaire sector) en is zeker
voor deze studie (te klein gebied, een stedelijke context) niet relevant.
Bij de opmaak van het gemeentelijk ontwikkelingsplan is het vooral van belang de
diverse activiteiten te beschouwen in functie van hun invloed en impact op lokaal niveau.
Zo bijvoorbeeld zijn winkelstraten, kleine ateliers en kleine kantoren belangrijke
indicatoren voor de dynamiek van de gemeente, maar geven zij - door de verweving met
een kleinschalig woonweefsel - tevens aanleiding tot bepaalde hinderlijke neveneffecten
(stankoverlast, geluidshinder, parkeer- en verkeersproblemen, ...).
Grote kantooreenheden kunnen belangrijke pendelaarsstromen tot gevolg hebben, terwijl
grotere industriële vestigingen dan weer zeer specifieke verkeersstromen teweeg brengen
(over het spoor-, het water- of de weg).
We beschrijven de grote tendenzen, vanuit een duidelijk bewustzijn van het feit dat deze
grote lijnen het resultaat zijn van een optelling van individuele initiatieven, die elk hun
specifieke impact hebben op de plaats waar ze gevestigd zijn.
Het geschetste beeld is het resultaat van een drievoudige benadering.
Er is in de eerste plaats de terreinopname. Hierbij wordt zoveel mogelijk specifieke
informatie ingezameld van elke zichtbare economische pool, hoe klein ook, voor zover
deze vanop straat duidelijk is. Deze methode heeft belangrijke voordelen - door de
terreinopnames krijg je voeling met het terrein, je ziet hoe bepaalde zaken functioneren,
hoe ze eruit zien (nieuw, proper, in slechte toestand, ...), je kan je een beeld vormen van
de (on)veiligheid van de buurt, je ervaart bepaalde hinderfactoren (geluid, geur, zicht, ...),
en dergelijke meer. De methode kent natuurlijk ook enkele nadelen, zo ga je voorbij aan
bepaalde zaken; je krijgt moeilijk een inzicht in wat zich binnen de bouwblokken
afspeelt, je hebt geen idee van de tewerkstelling en de omzet van bedrijven, je hebt geen
inzicht in relaties tussen verschillende bedrijven, en zo meer; daarenboven krijg je een
statisch beeld voor ogen; de waarneming is immers een momentopname.
Ondanks de onvolkomenheden is de terreinopname onontbeerlijk om andere gegevens op
een juiste manier te interpreteren.
Door het in kaart brengen van de op terrein opgenomen losse gegevens krijgen we een
eerste beeld van bepaalde concentraties van economische activiteiten en van de inweving
ervan in het stedelijk weefsel. Op basis van dit verkennend eerste onderzoek kunnen we
bepaalde kenmerken en tendenzen onderkennen, we krijgen onder meer een inzicht in
bepaalde winkelstructuren, in de spreiding van activiteiten of de specialisatie in bepaalde
sectoren.
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Een tweede, aanvullend, beeld verkrijgen we door de analyse van gegevensbanken. In het
kader van onze opdracht zijn wij verplicht terug te vallen op reeds bestaande
inventarissen. Naast de specifieke problemen, inherent aan elke databank (onvolledig,
onjuiste opnames en codificatie), kampen we voor de Stad Brussel met de moeilijkheid
dat de meeste gegevens slechts terug te vinden zijn tot op het niveau van de gemeente, in
dit geval de Stad Brussel, waarbij een onderzoek van de situatie in het deelgebied Laken
niet mogelijk is.
Naast de gegevens van de volkstelling (NIS), maken we voor deze studie ook gebruik van
de data van de balanscentrale, van de GOMB en van enkele studies.
Een derde spoor in de informatieverzameling, dat vooral van belang is voor een goede
inschatting van bepaalde factoren en voor het bepalen van strategische
ontwikkelingskeuzes, is het contact met zogenaamde ‘bevoorrechte getuigen’, mensen die
dagelijks voeling hebben met het terrein, dit zijn in de eerste plaats de bewoners en de
werknemers en werkgevers in het gebied, maar ook alle mensen van de bedrijfswereld,
de socio-culturele organisaties en de politieke beleidsvoerders. Naar aanleiding van de
lokale ontwikkelingscommissies en de ‘Tours de quartier’ hebben we veel interessante
informatie kunnen inwinnen bij en werden ook een aantal relevante ontwikkelingsopties
gesuggereerd. Onze kennis werd verrijkt door diverse contacten met beleidsmensen en
departementshoofden en voor een meer sectorieel gerichte interpretatie en duiding gingen
daarenboven nog te raad bij mensen uit de diverse economische sectoren.
We bespreken voor Laken achtereenvolgens de vraag naar arbeid - vanuit een analyse van
de volkstelling en de werkloosheidsstatistieken - en het aanbod van arbeid in de diverse
economische domeinen : de handel, de industriële en ambachtelijke activiteiten, de
Horeca, de kantoormarkt en enkele specifieke entiteiten : de Heizel en het
Brugmannziekenhuis. We besteden hierbij daarbij kort aandacht aan “hoe het vroeger
was”.

1.2.3.1

TEWERKSTELLING
In dit hoofdstuk stellen we een economisch profiel op van de inwoners van Laken. Zoals
bij de analyse van de karakteristieken van de bevolkingssamenstelling (zie 1.2.1.) maken
we ook hier gebruik van de indeling van het gebied in 4 zones. Het economisch profiel
heeft een kwantitatief en een kwalitatief aspect.
In eerste instantie wordt onderzocht hoeveel mensen tot de beroepsbevolking behoren en
wat de toekomstige evolutie is.
Vervolgens kijken we hoeveel mensen er effectief aan de slag zijn en hoeveel mensen als
werkzoekende zijn ingeschreven.
De analyse van het kwalitatief aspect beperkt zich tot de positie van de effectief
werkenden in het bedrijf en tot de leeftijdsklassen voor de werkzoekenden.
Tot slot confronteren we de bovenstaande gegevens met het gemiddeld belastbaar
inkomen.

1.2.3.1.1 BEROEPSBEVOLKING
In 1991 bedroeg het aandeel van de beroepsbevolking voor Laken gemiddeld 36%.
Dit was iets lager dan het Brussels gemiddelde en iets hoger dan het gewestelijk
gemiddelde.
Binnen de 4 zones zien we toch een duidelijk onderscheid tussen de zone Mutsaard
(39%) - met de statistische sectoren Mutsaardlaan en De Wandstraat 40% - en de zone
spoorweg Zuid en Oud Laken (34%) met Onze Lievevrouwvoorplein als uitschieter met
31%. Belangrijkste oorzaak is hier ongetwijfeld de veel jongere bevolking
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Tabel 14

1991

BEVOLKING NAAR STAAT VAN WERKZAAMHEID
Totale bevolking

Statistische sector

Beroepsbevolking

E1 - Zone spoorweg noord
E2 - Zone Mutsaard
E7 - Zone spoorweg zuid + Oud-Laken
E8 - Zone noord-west-Laken
LAKEN
Brussel
Gewest

3.659
3.283
5.828
3.216

36%
39%
34%
37%

15.986
45.411
362.285

36%
33%
38%

Bevolking
zonder beroep

5.471
4.445
9.744
4.984
24.644
71.567
513.937

53%
52%
56%
57%
55%
52%
54%

Onbekend

1109
768
1822
498

Totale
bevolking

10.239
8.496
17.394
8.698

11%
9%
10%
6%

4197
19446
77823

44.827
136.424
954.045

9%
14%
8%

We zien dat tussen 1981 en 1991 het aandeel van de beroepsbevolking daalde met
gemiddeld 14%, waarbij de daling in de zone Mutsaard het grootst was (- 20%).
Eenzelfde evolutie valt te verwachten voor de komende jaren, gezien de
bevolkingsopbouw (Mutsaard meer ouderen, zone spoorweg Zuid + Oud Laken meer
jongeren).
Tabel 15
1981 - 1991

BEVOLKING NAAR STAAT VAN WERKZAAMHEID
Totale bevolking

Statistische sector

Beroepsbevolking

1981
E1 - Zone spoorweg noord
E2 - Zone Mutsaard
E7 - Zone spoorweg zuid + Oud-Laken
E8 - Zone noord-west-Laken
LAKEN
BRUSSEL
BRUSSELS GEWEST

1991

Evolutie

3.659
3.283
5.828
3.216

90%
80%
88%
86%

18.511 15.986
57.526 45.411
404.306 362.285

86%
79%
90%

4.052
4.079
6.624
3.756

Bevolking zonder beroep

1981

1991

Evolutie

1981

1991

Evolutie

1.397
1.229
2.144
1.316

1.109
768
1.822
498

79%
62%
85%
38%

20.093 24.644 123%
6.086
58.762 71.567 122% 17.833
418.491 513.937 123% 131.677

4.197
19.446
77.823

69%
109%
59%

4.545
3.556
7.951
4.041

5.471
4.445
9.744
4.984

120%
125%
123%
123%

Staat van werkzaamheid onbekend

Grafieken 1 en 2 en tabellen 16 en 17 geven een beeld van het aandeel effectief
werkenden ten opzichte van de totale bevolking in 1991.
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Tabel 16

1981 - 1991
TOTALE BEVOLKING

1981

Statistische sector
Werkend
E1
E2
E7
E8

-

Zone
Zone
Zone
Zone

spoorweg noord
Mutsaard
spoorweg zuid + Oud-Laken
noord-west-Laken

LAKEN
BRUSSEL
BRUSSELS GEWEST

3.655
3.794
5.749
3.480

1991

Nietwerk.

totaal

6.339
5.070
10.970
5.633

9.994
8.864
16.719
9.113

Werkend
3.046
2.944
4.460
2.777

Niet
werk.

totaal

7.193
5.552
12.934
5.921

10.239
8.496
17.394
8.698

16.678 28.012 44.690
13.227
31.600
44.827
52.033 82.088 134.121
37.050
99.374 136.424
362.736 591.738 954.474 305.077 648.968 954.045

Tabel 17

1981 - 1991
BEROEPSBEVOLKING
WERKENDEN

NIET-WERKENDEN

TOTAAL

Statistische sector
1981

E1 - Zone spoorweg noord
E2 - Zone Mutsaard
E7 - Zone spoorweg zuid + Oud-Laken
E8 - Zone noord-west-Laken
LAKEN
BRUSSEL
BRUSSELS GEWEST

1991

Evolutie

1981

3.046
2.944
4.460
2.777

83%
78%
78%
80%

397
285
875
276

16.678 13.227
52.033 37.050
362.736 305.077

79%
71%
84%

1.833
5.493
41.570

3.655
3.794
5.749
3.480

1991

Evolutie

1991

Evolutie

3.659
3.283
5.828
3.216

90%
80%
88%
86%

2.759 151% 18.511 15.986
8.361 152% 57.526 45.411
57.208 138% 404.306 362.285

86%
79%
90%

613
339
1.368
439

154%
119%
156%
159%

1981

4.052
4.079
6.624
3.756

Laken zit met zijn gemiddelde van 30% tussen het Brussels (27%) en het gewestelijk
gemiddelde (32%).
De uitersten zien we weer in de zone Mutsaard, waar nog meer dan 1 op 3 inwoners
effectief werkt en in de zone spoorweg Zuid + Oud Laken waar dit slechts 1 op 4 is.
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grafiek 1 inplakken

In 1981 lagen deze cijfers nog een stuk hoger. Het Lakense gemiddelde van 37% lag
dichter bij het gewestelijke (38%) en het Brusselse gemiddelde, dat toen nog het hoogst
was (39%).
De evolutie is in de zone Mutsaard bijna volledig toe te schrijven aan ouderen die uit de
arbeidsmarkt stappen, terwijl we in het zuiden vooral een aangroei hebben van jongeren
die voor het eerst op de arbeidsmarkt komen en er geen plaats vinden.
grafiek 2 inplakken
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Tussen de 4 zones zien we min of meer dezelfde verhouding, maar de
verhoudingstabellen lagen overal 8% hoger. In de zone Mutsaard werkte nog bijna 1 op
2 mensen, in de spoorweg Zuid - Oud Laken werkte nog iets meer dan 1 op 3 mensen.
Als deze achteruitgang (- 22% op 10 jaar) zich even snel doorgezet heeft de laatste jaren,
mogen we tegen het jaar 2001 (bij een zelfde bevolkingsevolutie) verwachten dat minder
dan 1 op 5 personen nog effectief aan het werk is in de zone spoorweg Zuid + Oud Laken
(19% tevens het Brussels gemiddelde), in de zones Mutsaard en Noordwest Laken zou
nog 27% werken (= het gewestelijk gemiddelde) en in de zone ten noorden van de
spoorweg werkt iets minder dan 1 op 4 personen (= min of meer het Lakense
gemiddelde).
Tabel 18
Prognose 2001
TOTALE BEVOLKING

1981

Statistische sector

E1 - Zone spoorweg noord
E2 - Zone Mutsaard
E7 - Zone spoorweg zuid + Oud-Laken
E8 - Zone noord-west-Laken
LAKEN
BRUSSEL
BRUSSELS GEWEST

1991

2001

Werkend

Niet
werk.

totaal

Werkend

Niet
werk.

totaal

Werkend

Niet
werk.

totaal

3655
3794
5749
3480

6339
5070
10970
5633

9994
8864
16719
9113

3046
2944
4460
2777

7193
5552
12934
5921

10239
8496
17394
8698

2538
2284
3460
2216

7952
5859
14636
6086

10490
8143
18096
8302

16678 28012 44690 13227 31600 44827 10490 34474 44964
52033 82088 134121 37050 99374 136424 26381 112385 138767
362736 591738 954474 305077 648968 954045 256583 697033 953616

grafiek 3 inplakken
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Deze evolutie versterkt het werkloosheidsprobleem dat zich vooral in het zuiden van
Laken stelt en dit als gevolg van een totaal verschillende bevolkingsstructuur. In de zone
Mutsaard, waar een relatief oudere bevolking leeft, mogen we verwachten dat de
achteruitgang van de totale beroepsbevolking + 20% op 10 jaar) zich blijvend en zelfs
versterkt zal doorzetten als gevolg van pensionering op lagere leeftijd.
In het Zuidelijk deel van Laken, waar de bevolkingspiramide een veel bredere basis heeft
en de totale bevolking zelfs nog een lichte toename kent, zal de negatieve evolutie van
de beroepsbevolking die we onderkenden tussen 1981 en 1991 (- 12%) ongetwijfeld
minder sterk worden, om eventueel zelfs positief te worden.

1.2.3.1.2 POSITIE IN HET BEDRIJF VAN DE WERKENDE BEVOLKING
Om een betere vergelijkbaarheid te bekomen tussen de gegevens van de volkstelling
1981 en 1991 werden de volgende aanpassingen gemaakt.
Voor 1991

De kolommen “Werkgevers en Zelfstandigen” worden samen genomen.
De kolom “Bedrijfshoofd in dienstverband” werd samengevoegd bij de
kolom “Private Sector-Bedienden”. Dit zal tot gevolg hebben dat de private
sector iets overschat wordt, terwijl de openbare sector iets onderschat wordt.

Voor 1981

De kolom “Publieke sector” werd opgesplitst volgens de verhouding tussen
arbeiders en bedienden in de publieke sector in 1991. Dit houdt een
onderschatting in van het aantal arbeiders in 1981 (gezien de evolutie tussen
1981 en 1991).

Tabel 19

1991
WERKENDE BEVOLKING NAAR POSITIE IN HET BEDRIJF

Werkgever
Openbare sector
&
Zelfstand. Bediende Arbeider

Statistische sector

E1 - Zone spoorweg noord
E2 - Zone Mutsaard
E7 - Zone spoorweg zuid + Oud-Laken
E8 - Zone noord-west-Laken
LAKEN
BRUSSEL
BRUSSELS GEWEST

STAD
BRUSSEL
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Private sector
Bediende Arbeider

Actieven
elders
niet
vermeld

TOTAAL

364
391
555
275

594
661
680
686

273
97
490
196

1012
1359
1034
1049

582
282
1302
418

221
154
399
153

3046
2944
4460
2777

1585
5253
44637

2621
6862
59986

1056
2880
17773

4454
11743
107737

2584
7271
51904

927
3041
23040

13227
37050
305077
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Tabel 20

1981
WERKENDE BEVOLKING NAAR POSITIE IN HET BEDRIJF

Werkgever
Openbare sector
&
Zelfstand. Bediende Arbeider

Statistische sector

E1 - Zone spoorweg noord
E2 - Zone Mutsaard
E7 - Zone spoorweg zuid + Oud-Laken
E8 - Zone noord-west-Laken
LAKEN
BRUSSEL
BRUSSELS GEWEST

Private sector
Bediende Arbeider

Actieven
elders
niet
vermeld

TOTAAL

378
418
698
278

578
714
516
647

268
104
373
185

1135
1753
1495
1454

1015
502
2281
647

281
303
386
269

3655
3794
5749
3480

1772
6467
44840

2455
7792
60540

930
3140
24391

5837
15535
128130

4445
15431
85198

1239
3668
19637

16678
52033
362736

Structureel zien wet de volgende tendenzen binnen de totale werkende bevolking
(tabellen 21-22-23):
Het aandeel zelfstandigen en werkgevers bedroeg in 1981 11% (1% onder Brussels en
gewestelijk gemiddelde) en 10 jaar later 12% (2% en 3% onder respectievelijk het
Brussels en het gewestelijk gemiddelde).
Tabel 21
1981-1991
WERKENDE BEVOLKING NAAR POSITIE IN HET BEDRIJF

Statistische sector

Werkgever
&
Zelfstandigen

Bediende

Arbeider

Actieven
elders
niet vermeld

1981

1991

1981

1991

1981

1991

1981

1991

E1 - Zone spoorweg noord
E2 - Zone Mutsaard
E7 - Zone spoorweg zuid + Oud-Laken
E8 - Zone noord-west-Laken

10%
11%
12%
8%

12%
13%
12%
10%

47%
65%
35%
60%

53%
69%
38%
62%

35%
16%
46%
24%

28%
13%
40%
22%

8%
8%
7%
8%

7%
5%
9%
6%

LAKEN
BRUSSEL
BRUSSELS GEWEST

11%
12%
12%

12%
14%
15%

50%
45%
52%

53%
50%
55%

32%
36%
30%

28%
27%
23%

7%
7%
5%

7%
9%
7%

Opm. Het aandeel arbeiders is in 1981 nog lichtjes onderschat omwille van de
opsplitsing “Publieke sector” op basis van gegevens 1991
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Bekijken we de evolutie in absolute cijfers dan is de daling in Laken met 11% een stuk
lager dan het Brusselse cijfer (- 19%) maar een stuk hoger dan het gewestelijk
gemiddelde, dat status-quo blijft.
Opvallend is de terugloop van het aantal zelfstandigen in de zone spoorweg Zuid (- 143
personen) wat bijna volledig te wijten is aan de achteruitgang van de winkelstraten
(Maria-Christinastraat, Fransmanstraat, Leopold I-straat).
Tabel 22

Verschil 1981 -1991
WERKENDE BEVOLKING NAAR POSITIE IN HET BEDRIJF

Werkgever Openbare sector
&
Zelfstand. Bediende Arbeider

Statistische sector

E1 - Zone spoorweg noord
E2 - Zone Mutsaard
E7 - Zone spoorweg zuid + Oud-Laken
E8 - Zone noord-west-Laken
LAKEN
BRUSSEL
BRUSSELS GEWEST

Private sector
Bediende Arbeider

Actieven
elders
niet
vermeld

TOTAAL

-14
-27
-143
-3

16
-53
164
39

5
-7
117
11

-123
-394
-461
-405

-433
-220
-979
-229

-60
-149
13
-116

-609
-850
-1.289
-703

-187
-1.214
-203

166
-930
-554

126
-260
-6.618

-1.383
-3.792
-20.393

-1.861
-8.160
-33.294

-312
-627
3.403

-3.451
-14.983
-57.659

Tussen 1981 en 1991 merken we een achteruitgang van de private tewerkstelling met
31% (3.244 pers.) waarbij het aantal arbeiders dubbel zo snel afnam (- 42% of 1.861
personen) als het aantal bedienden (24% of 1.383 personen).
Deze zeer sterke daling wordt slechts in heel kleine mate gecounterd door de openbare
sector, waar we een toename zien van 14% arbeiders (+ 126) en 7% bedienden (+ 166).
De totale achteruitgang van de werkende bevolking in Laken bedraagt 3.451 personen
tussen 1981 en 1991.
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Tabel 23

Evolutie 1981 -1991
WERKENDE BEVOLKING NAAR POSITIE IN HET BEDRIJF

Werkgever Openbare sector
&
Zelfstand. Bediende Arbeider

Statistische sector

Private sector
Bediende Arbeider

Actieven
elders
niet
vermeld

TOTAAL

E1 - Zone spoorweg noord
E2 - Zone Mutsaard
E7 - Zone spoorweg zuid + Oud-Laken
E8 - Zone noord-west-Laken

96%
94%
80%
99%

103%
93%
132%
106%

102%
93%
131%
106%

89%
78%
69%
72%

57%
56%
57%
65%

79%
51%
103%
57%

83%
78%
78%
80%

LAKEN
BRUSSEL
BRUSSELS GEWEST

89%
81%
100%

107%
88%
99%

114%
92%
73%

76%
76%
84%

58%
47%
61%

75%
83%
117%

79%
71%
84%

We moeten hierbij opmerken dat de cijfers voor Stad Brussel nog slechter zijn.
Het aandeel arbeiders die werk vinden slinkt dus verder tot ± ¼ van de werkende
bevolking.
G rafiek 4
W e r k e n d e b e v o l k in g 1 9 8 1

Andere
7%

Zelfstandig
&
W erkgever
11%

A rbeider
32%

Bediende
50%

W e r k e n d e b e v o l k in g 1 9 9 1

Andere
9%

Zelfstandig
&
W erkgever
12%

A rbeider
27%

Bediende
52%
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1.2.3.1.3 WERKZOEKENDEN
Uit de voorgaande analyse van de beroepsbevolking bleek duidelijk de achteruitgang van
het aantal werkenden in Laken.
opgebouwd op basis van het aantal Brusselaars dat in Laken op stempelcontrole ging.

Grafiek 5

Werkloosheidscijfers 1989-1996
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Tot februari 1991 blijft het totaal aantal werklozen rond de 1.900 schommelen om daarna
langzaam tot 2.200 te klimmen in de zomer van 1992. Tussen augustus 1992 en oktober
1992 zien we een fikse sprong tot 2.878 om dan weer verder gestaag te stijgen tot rond de
3.500.
Uit de cijfers van de volkstelling 1991 leren we dat het totale cijfer van de
werkzoekenden ongeveer de helft hoger ligt (2.940).
Het werkloosheidspercentage bedroeg in 1991 dus ongeveer 18% van de
beroepsbevolking.
Onder de evolutiehypothese van 1981-1991 (daling van de beroepsbevolking met
14%/10 jaren) zou de beroepsbevolking in Laken geslonken zijn tot 14.867 eenheden
eind ‘96. De 3.500 werklozen uit de grafiek maken dan meer dan 23% uit van de totale
beroepsbevolking. Passen we hierop dezelfde correctiefactor toe als deze berekend in
1991 (1,4) dan is maar liefst 33% van de beroepsbevolking werkzoekend in 1996.
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De ruimtelijke spreiding is zoals verwacht: tot 25% werklozen in de zone spoorweg Zuid
+ Oud Laken (met uitschieters tot 27% in de sector Roodhuisplein en 29% in de sector
E. Bockstaellaan-Zuid) en “slechts” 11% in de zone Mutsaard.
De helft van de Lakense werklozen woont in de zone spoorweg Zuid + Oud Laken
(1463). Verontrustend hierbij is ook het groot aandeel jongere werklozen (< 25 jaar) dat
bijna 1/5 bedraagt (284 personen).
Tabel 24

1991

WERKZOEKENDEN NAAR LEEFTIJDSGROEPEN
Totale bevolking

Statistische sector
0-19

20-24

Leeftijdsgroepen
25-54
55-59

TOTAAL in % v/d
beroepsb.

60+

E1 - Zone spoorweg noord
E2 - Zone Mutsaard
E7 - Zone spoorweg zuid + Oud-Laken
E8 - Zone noord-west-Laken

15
8
43
13

72
40
241
67

511
283
1.083
344

38
28
78
33

14
5
18
6

650
364
1.463
463

18%
11%
25%
14%

LAKEN
BRUSSEL
BRUSSELS GEWEST

79

420

2.221

177

43

2.940

18%

Tabel 25

1991

WERKZOEKENDEN NAAR LEEFTIJDSGROEPEN
Totale bevolking

Statistische sector

Leeftijdsgroepen
25-54
55-59

TOTAAL

0-19

20-24

E1 - Zone spoorweg noord
E2 - Zone Mutsaard
E7 - Zone spoorweg zuid + Oud-Laken
E8 - Zone noord-west-Laken

2%
2%
3%
3%

11%
11%
16%
14%

79%
78%
74%
74%

6%
8%
5%
7%

2%
1%
1%
1%

100%
100%
100%
100%

LAKEN
BRUSSEL
BRUSSELS GEWEST

3%

14%

76%

6%

1%

100%
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Grafiek 6

Werkzoekenden naar leeftijd

55-59
6%

60+
1%

0-19
3%

20-24
14%

25-54
76%

1.2.3.2

ECONOMISCHE ACTIVITEITEN

1.2.3.2.1 HISTORISCHE NOOT
Tot omstreeks halfweg de 19de eeuw was Laken een ruraal dorp en het economisch leven
spitste zich haast uitsluitend toe op de landbouw. Van ongeveer 1860 af verdween het
agrarische karakter om plaats te maken voor toenemende industrialisering en
verstedelijking. Voor deze groei zijn verscheidene faktoren aan te wijzen : de aanleg van
een spoor-en wegennet, de ontwikkeling van de kanaalzone, de inwijking van
arbeidskrachten afkomstig uit de overbevolkte dorpen uit de ruime omgeving van Brussel
en uit de oude stadswijken getroffen door de overwelving van de Zenne. Deze
overwelvingswerken brachten tevens mee dat verscheidene ateliers en industriegebouwen
dienden te worden gesloopt, wat tot een migratie van de industriële activiteiten naar de
voorsteden leidde, vooral naar Anderlecht, Molenbeek, en, zij het in mindere mate,
Laken.
In tegenstelling tot deze eerste, wordt Laken, ondanks de toenemende
industrialisering geen typische industrie-voorstad : de kleinhandel en het ambacht blijven
er steeds een hoofdrol spelen, evenzeer als de residentiële functie van de gemeente.
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De voornaamste Lakense industriële bedrijven rond 1905:
- 6 brouwerijen (161 arbeiders)
- 1 schroevenfabriek (260 arbeiders)
- 1 constructiewerkplaats van machinewerktuig (120 arbeiders)
- 1 fabriek van spoorwegmaterieel (110 arbeiders)
- 4 steenbakkerijen
- 1 korsettenfabriek (133)
- 1 lettergieterij (45)
- 3 bouwtimmerhoutbedrijven
- 2 chocoladefabrieken
- 4 industriële ijsfabrieken (105 arbeiders)
- 7 steenhouwersateliers
- 150 wasserijen
(Bron: G. Lemaire e.a., Laken 1830 à 1980.
Aspecten van het Lakense verleden, Brussel
1980).

Op de oostelijke kanaaloever, aan de overkant van de spoorweg, bevonden zich drie
grote fabrieken : het gasbedrijf van de stad Brussel, de kachelfabriek van Godin-Lemaire
en het in 1824 opgerichte bedrijf van Cappellemans : het gehucht Voorgemeente waar
deze fabrieken gevestigd zijn, wordt in 1897 bij Schaarbeek gevoegd.
Het verbreden van het kanaal en de bouw van de zeehaven waren doorslaggevende
factoren voor de industriële expansie van Brussel. Het Vergotedok werd gedeeltelijk
gegraven op de vroegere Thurn Und Taxis-vlakte. Dat deel van het Lakense grondgebied
werd reeds in 1897 bij Brussel gevoegd.
De meest voorkomende beroepen en hun personeelsbestand in 1910 :
- Ondergoedconfectie
- Kledingconfectie
- Wassen en strijken
- Vrachtwagens/ autobussen
- Huishoudelijk personeel
- Meubelmakerij
- Horeca
- Bakkerij
- Bouwnijverheid
- Chocoladefabricage
- Schoenmakerij
- Weverijen
- Lood- en zinkgieterijen
- Schoonmaaksters

434 pers.
1027 pers.
865 pers.
697 pers.
464 pers.
432 pers.
424 pers.
276 pers.
237 pers.
227 pers.
206 pers.
195 pers.
157 pers.
130 pers.

(Bron: G. Lemaire e.a., Laken 1830 à 1980.
Aspecten van het Lakense verleden, Brussel
1980).

1.2.3.2.2 HUIDIGE TOESTAND
Laken heeft een groot potentieel aan arbeidsplaatsen : de weliswaar sterk teruggelopen
maar zeker niet te verwaarlozen bedrijvigheid in de kanaalzone en rond Thurn & Taxis,
de vele kleine ateliers en opslagplaatsen vooral in het zuiden, het commercieel circuit
met een veelheid aan handelszaken en diensten, de hele ontwikkeling in en rond de
Heizel en het Brugmann-ziekenhuis.
Het spreekt vanzelf dat de gecreëerde
arbeidsplaatsen niet steeds werk verschaffen aan de lokale bevolking, maar de
aanwezigheid op zich biedt in elk geval een mogelijkheid daartoe.
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KAART 6

Uit de gegevensbank van de Balanscentrale van de Nationale Bank kunnen de
belangrijkste activiteiten (naar tewerkstelling en naar omzet) afgeleid worden.
Bij het gebruik van deze databank moet rekening gehouden worden met de volgende
randvoorwaarden :
1.
2.
3.
4.
5.

Enkel de vennootschappen zijn opgenomen.
De lijst is opgesteld op basis van een administratieve zetel van een bedrijf.
Een groot deel van de gegevens is onvolledig, waarbij gegevens over het effectief
aantal tewerkgestelden en/of het zakencijfer ontbreken.
Fouten in de codering.
Diverse ondernemingen die eigenlijk 1 effectieve vestiging hebben, zijn gesplitst in
meerdere rechtspersonen (omwille van fiscale, sociale, juridische redenen).

De analyse van de databank geeft dus een inzicht in de situatie van de belangrijkste
economische actoren maar geeft geen informatie over het groot aantal zelfstandigen die
in eigen naam werken. Het feit dat de administratieve zetel van het bedrijf als
basisgegeven wordt gebruikt heeft als nadeel dat de tewerkstelling die opgegeven is, niet
noodzakelijk op deze plaats wordt verwezenlijkt, een confrontatie met terreinopnames en
andere bronnen is dus noodzakelijk.
Door de onvolledigheid van de gegevens zijn de absolute getallen van tewerkstelling en
zakencijfer alleen maar richtinggevend. De afgeleide verhoudingsgetallen zullen een
hogere graad van nauwkeurigheid vertonen.
De gegevens voor de grootste ondernemingen zijn meestal wel opgegeven.
Bij de hiernavolgende analyse maken we een onderscheid tussen de activiteiten op de
Heizel en de activiteiten in de rest van Laken. Dit onderscheid is essentieel. Veel van de
bedrijven op de Heizel hebben immers enkel hun maatschappelijke zetel in Laken (in het
Buro & Design Center en de Brussels International Trade Mart) waarbij zeer grote
tewerkstellingscijfers op papier totaal niet overeenstemmen met het effectief aantal
tewerkgestelden op de Heizel (hierop komen we later nog terug).

STAD
BRUSSEL

februari 1998

GemOP BRUSSEL - DEELPLAN LAKEN

BASISDOSSIER

43

STAD
BRUSSEL

februari 1998

GemOP BRUSSEL - DEELPLAN LAKEN

BASISDOSSIER

44

De verdeling tussen de Heizel en de rest van Laken is qua tewerkstelling respectievelijk
60% en 40%.
Hierbij moeten we al dadelijk de opmerking maken dat de 6.880 arbeidsplaasten op de
Heizel voor 90% ingevuld worden door Interlabor Interim die zijn hoofdzetel heeft op de
7de verdieping van het Buro & Design Center. De werkelijke verhoudingen zullen dan
ook eerder 15% Heizel zijn tegenover 85% in de rest van Laken.
De vervoersector neemt hier duidelijk de leiding met 1.471 plaatsen (maar hier geldt
dezelfde opmerking als voor Interlabor, hier staat Ziegler immers voor meer dan 1.000
arbeidsplaatsen). In de lijn van de transportsector én de Heizel zien we tevens een
belangrijke waarde voor de groot- en de kleinhandel.
Hierna volgt een bespreking van de diverse economische activiteiten.
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1.2.3.2.3 HANDEL
KAART 4

Laken kende vroeger een zeer uitgebreid netwerk van winkelstraten, de laatste decennia
ging het echter steeds minder goed, dit als gevolg van de structurele veranderingen die
wij verder nog toelichten.
De voornaamste winkelconcentraties treffen wij van oudsher aan in de straten rond het
E. Bockstaelplein. Naast de E. Bockstaellaan zelf - die zeer diverse bestemmingen
opneemt (wonen, winkels, horeca, kantoren en een belangrijke verkeersfunctie) - zien we
de meer traditionele winkelstraten: de Maria-Christinastraat, Fransmanstraat en de aanzet
van de Leopoldstraat.
Naast dit oudere commerciële circuit zien we in het noorden een nieuwe pool groeien
rond de De Wandstraat.

• Maria-Christinastraat, Fransmanstraat, Leopold I-straat
In deze centrumwinkelstraten zien wij de laatste jaren duidelijk een neerwaartse tendens.
Dit is hoofdzakelijk te wijten aan een aantal structurele veranderingen op gebied van de
distributie.
De schaalvergroting in de kleinhandelsdistributie - niet enkel voor primaire goederen
(klassieke grootwarenhuizen) - maar ook meer en meer voor secundaire (schoenen- en
kledingwinkels, ...) en tertiaire goederen (electro, auto’s, ...) - leidt tot grotere
verkoopsoppervlaktes buiten de stad, zowel in baanwinkels langs de belangrijkste
invalswegen, als in autonome shoppingcentra in de stadsrand.
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Deze evolutie heeft een dubbele invloed op de klassieke winkelstraten, de sterke
winkelstraten worden meer en meer ingepalmd door grootwinkelbedrijven zodat de
kleine winkeliers meestal verschuiven naar parallelle of aangrenzende straten; minder
sterke winkelstraten hebben dan weer moeite om belangrijke winkels als ‘trekker’ in de
straat te krijgen of te behouden. In de Maria-Christinastraat verliet Christiaensen als
belangrijke trekker de straat.
Fransmanstraat, Leopold I-straat en het zuiden van de Maria-Christinastraat zijn het ergst
onderhevig aan deze veranderingen. We zien een sterke verandering van soort zaken meer discountwinkels, meer winkels met primaire goederen, in het zuiden van de MariaChristinastraat ook meer winkels van Marokkanen en Turken met een andere
verkoopscultuur, steeds meer diensten zoals banken, verzekeringen, ziekenfondsen) daarnaast komen steeds meer winkels leeg te staan en veranderen winkeliers die hun zaak
beëindigen het winkelpand in een woning (omdat verkopen niet meer interessant is). Al
deze elementen zorgen ervoor dat er belangrijke gaten ontstaan in het winkelparcours,
waardoor de straat aan animatie inboet en van karakter verandert : het
winkelwandelgedrag verandert meer en meer in een aankoopgedrag waarbij men slechts
één winkel aandoet en waarbij de relatie tussen de diverse winkels van ondergeschikt
belang wordt, de optelling van de winkels is niet langer meer dan de som, het
éénheidsbeeld van de straat, haar eigenheid en identiteit gaan verloren.
Het noorden van de Maria-Christinastraat, dat het dichtst aansluit bij het E.
Bockstaelplein, weet zich nog goed te handhaven in deze nieuwe situatie, alhoewel we
ook hier meer en meer verschuivingen zien in het winkelaanbod. De rol van de
zaterdagmarkt mag hier zeker niet onderschat worden, deze heeft immers een belangrijke
trekkersfunctie voor de Maria-Christinastraat.
In het zuiden van de Maria-Christinastraat zien we naast de leegstand vooral een
verschuiving naar buurtwinkels van de Marokkaanse en Turkse bevolking, dit is duidelijk
een beweging die gedragen wordt door de behoeften van de nieuwe bewoners van deze
wijken.
Verder onderkennen we een aantal meer stedenbouwkundige elementen die de
heropleving van de straten hypothekeren.
De aansluiting van de winkelstraten met het E. Bockstaelplein is niet goed door de
verkeersfunctie en -organisatie op en rond het plein, daardoor verworden alle stukken
winkelstraat tot geïsoleerde fragmenten, zonder dat een continu winkelparcours kan
ontwikkeld worden, waardoor de stukken straat elkaar zouden versterken en zich als een
groter winkelgebied zouden kunnen profileren.
Ook de andere uiteinden van de straat zijn slecht. Waar de Maria-Christinastraat een
duidelijke poort zou kunnen hebben aan de kant van het kanaal, zien we nu een
onduidelijke, ongestructureerde en onaangename toegang, het winkelgebeuren in de
Fransmanstraat en de Leopold I-straat gaat geleidelijk over in een woonstraat, ook hier is
geen strikte grens te trekken.
Naast de leegstand en woningen op het gelijkvloers zien we ook heel wat leegstaande
woonverdiepingen boven de winkels. Dit probleem, typisch verbonden met de meeste
winkelstraten, maakt de straat zeer onaangenaam ‘s avonds met als gevolg een groter
onveiligheidsgevoel. Terwijl de echte onveiligheid niet blijkt te zijn toegenomen, blijft
een groot deel van het cliënteel toch weg na 5 uur. Het voorzien van een aparte toegang
voor appartementen boven de winkels blijkt niet zo goed haalbaar wegens de kleine
breedte van de meeste panden (5 à 6 meter) en het verlies aan kostbaarste etalageruimte;
bewoning door de winkeliers zelf zou hier zeker een gedeeltelijke oplossing kunnen
bieden.
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• De Wandstraat
Deze straat die geen specifieke winkelstraat is van oudsher, kende een enorme groei de
laatste jaren. De De Wandstraat is zeker geen winkelwandelstraat, wat ook haar roeping
niet is, het is een winkelstraat die meer afgestemd is op bezoekers met de wagen en naast
het aanbod van secundaire goederen een overwegend aanbod heeft van primaire
goederen, er zijn trouwens ook enkele grootwarenhuizen die deze functie ondersteunen.
Naast het winkelaanbod, is de straat ook rijk aan restaurants. De De Wandstraat wordt
veel bezocht door bewoners van de wijken ten noorden van het Koninklijk Domein en
door pendelaars die hier stoppen op weg naar huis.

1.2.3.2.4 INDUSTRIËLE EN AMBACHTELIJKE ACTIVITEITEN
KAART 5

Vooral in het zuiden van Laken is er nog heel wat industriële bedrijvigheid nabij het
kanaal en rond Thurn & Taxis. De laatste jaren is er een duidelijke achteruitgang waar te
nemen met grote leegstaande gebouwen en grote braakliggende terreinen als gevolg,
onder meer Bois de Brabant en depôts in het bouwblok Steenbakkerijstraat - Gravin van
Vlaanderenstraat - Roodhuisplein - Molenbeekstraat -Drootbeekstraat.
Grote percelen worden nog ingenomen door onder meer Belgacom, Ziegler, Storck en
Fourcroy.
Naast de grote industriële vestigingen zijn er nog veel kleine ateliers (garage, carrosserie,
tweedehandsmeubelen, import-export, ...) sterk gemengd in het woonweefsel, de
concentratie neemt af van zuid naar noord.
Alhoewel de kaart van de hoofdbestemming per bouwblok enkel de ateliers en de
industriële activiteiten aangeeft, voorzover ze per bouwblok minimum 1.000 m² beslaan,
zien we toch een zeer duidelijk patroon naar voor komen.
In de driehoek Maria-Christinastraat, E. Bockstaellaan en Dieudonnée LefevreClaessensstraat, zitten zeer veel ateliers in het weefsel. De meeste daarvan nemen grote
oppervlakten in van het bouwblok, terwijl ze soms maar via 1 perceel met de straat
verbonden zijn.
Van de 22 bouwblokken zijn er 15 ingenomen met 1 of meerdere grote ateliers.
Daarenboven zitten in het weefsel nog enkele grote scholen, de sportinfrastructuur in de
Kerkeveldstraat en de vele winkels in de Maria-Christinastraat die een stuk van het
binnenblok opnemen. Slechts ± 1/3 van de oppervlakte wordt hier voor woningen
gebruikt.
In dit gebied dat ongeveer 60 ha groot is (dit is 13% van het “bewoonde Laken”, zonder
Heizel, Brugmann, Vuurkruisenlaan en Koninklijk Domein) wordt 25% van de
tewerkstelling in vennootschappen van de productiesector gerealiseerd. Naast de
vennootschappen zijn er echter nog een groot aantal zelfstandigen (tabel 18) in de
diverse productiesectoren, vooral terug te vinden in de vele kleine ondernemingen hier.
Zeer opvallend is de concentratie van ondernemingen in goederentransport. In de sector
60242 (NACE.code transports routiers de marchandises) werken in Laken 1.253 mensen,
1.178 (90%) daarvan werkt in het zuiden (waarvan 1.103 bij Ziegler, 147 bij Intertrans in
de Dieudonné Lefevrestraat, 25 bij Transport Service Demets, in de Molenbeekstraat,
vlakbij). Belangrijk is ook dat veel kleinere bedrijfjes zich vestigen in het zog van de
grotere transporteurs. Sinds het verdwijnen van de europese binnengrenzen, zien we
grote veranderingen in de transportsector.
Het vervoer zelf wordt meer en meer aanbesteed aan onderaannemers, zelfstandigen, die
met 1 of 2 vrachtwagens rijden, terwijl de grote transporteurs zich meer gaan
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bezighouden met de rest van de logistieke keten (verzekering, organisatie, documenten,
planning, ...).
Deze localisatie is ongetwijfeld het gevolg van de aanwezigheid van het TIR centrum
(Transports Internationaux Routiers).
Aangezien de afhankelijkheid van het TIR centrum steeds kleiner wordt, de
bereikbaarheid van het gebied steeds slechter wordt (te ver van de kleine ring) en
daarenboven sprake is van een nieuw intermodaal transportplatform (water-weg-spoor)
verderop noordwaarts langs het kanaal/te Muizen, in de voorhaven van Schaarbeek) stelt
zich de vraag naar de toekomst van deze activiteiten op deze plek.
Sommige europese steden werken sinds enkele jaren met een stedelijk distributiecentrum
(CDU - Centre de Distribution Urbaine), waarbij het vrachtvervoer zijn lading buiten de
stad verdeelt naar verschillende lichte bestelwagens. Vrachtwagens komen daardoor de
stad of een bepaalde zone van de stad niet meer in (met uitzondering van specifiek
vervoer, zoals sommige bouwmaterialen, betonmolens, vervoer van machines,
kermiswagens, enz).
Over de efficiëntie van een dergelijk systeem zijn de meningen verdeeld (het verbieden
van een deel van de vrachtwagens brengt immers een groot aantal lichte bestelwagens in
de stad). De inplanting van één of meerdere dergelijke centra in de stad zou in elk geval
in de rand moeten gebeuren en niet in de zone van T& T.
Op de dag van vandaag is de sector hier in elk geval op een sterke manier aanwezig en
zorgt ze voor een grote tewerkstelling (niet alleen direct maar ook indirect). Het is dan
ook belangrijk te voorzien in een duidelijke ontsluiting - via specifieke zware
vervoersroutes - die zo weinig mogelijk overlast vervoorzaakt voor de buurt.
Daarenboven moet het ‘s nachts op straat parkeren van de vrachtwagens - een probleem
dat groter wordt naargelang de sector meer door kleine zelfstandigen wordt overgenomen
- een oplossing krijgen.
Een bewaakte en verzorgde parkeerzone met beperkte faciliteiten voor binnen- en
buitenlandse vrachtvoerders (cfr. project voor vrachtwagencentrum in de Antwerpse
Haven) zou hier bepaalde problemen tussen het wonen en het vrachtvervoer kunnen
milderen (parkeerruimte, geluidshinder, stank, visuele impact van tientonners in een
kleine straat, het kapotrijden van woonstraten, het gevaar voor spelende kinderen en bij
het oversteken).
De grote transporteurs kunnen zeker bijdragen tot het goed functionreren van hun
bedrijvigheid.
Een tweede zone met nogal wat indusriële bedrijvigheid is het gebied ten westen van de
E. Bockstaellaan, ten zuiden van de spoorweg.
Dit is op zijn beurt een gemengd gebied met handelsconcentraties in de Leopold I-straat,
de E. Bockstaellaan en de Fransmanstraat.
Het wonen is hier belangrijker dan in de eerste zone, maar zal met moeite de helft
overstijgen. We vinden er ook enkele kantoorconcentraties langs de E. Bockstaellaan
(Solvay, Press Shop, ...) en een sterke industriële bedrijvigheid. KMO’s in diverse
sectoren zijn verspreid in dit gebied. Er is één belangrijk zwaartepunt, nl. het bouwblok
Steylstraat, E. Delvastraat, Gasstraat, De Smet De Naeyerlaan (gedeeltelijk op het
grondgebied Jette) dat bijna volledig door twee bedrijven wordt ingenomen, nl. Stork
(pompen) en Fourcroy (groothandel in dranken). Ongeveer 300 mensen zijn hier
tewerkgesteld en er is een aanzienlijke trafiek van vrachtwagens.
Een tweede
concentratie is gesitueerd tussen de E. Bockstaellaan en de spoorweg, waar ondermeer de
firma Facq gevestigd is, opslag en verkoop van sanitaire toestellen, naast ander
opslagplaatsen en opslag in open lucht (schroothandel).
Ook in de wijken van het ‘Oude Laken’, Paleizenstraat-over-de bruggen, is er nog heel
wat bedrijvigheid, waaronder “les Manufactures des porcelaines de Bruxelles”, technische
installateurs, een drukkerij en enkele andere KMO’s.
Het zijn allen kleine
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ondernemingen met een beperkte impact op de buurt. Meer naar het noorden toe wordt
de industriële bedrijvigheid zeer marginaal.

1.2.3.2.5 HOTELS
Het is merkwaardig dat we zeer weinig hotels van enige omvang aantreffen in Laken. De
nabijheid van de autosnelweg, de goede verbindingen met het centrum via openbaar
vervoer en potentiële trekkers (Heizel, parken, rijk patrimonium) zijn immers factoren die
een locatie voor hotels interessant maken.
Fimotel op de Heizel is het enige grote hotel in Laken en momenteel is de opening
gepland van een nieuw hotel op het grondgebied van Wemmel. Daarnaast zijn er een
aantal kleine hotels op de Houba de Strooperlaan. De meeste bezoekers van de Heizel of
de Trade Mart verkiezen nog steeds een hotel in het historische centrum van de stad.

1.2.3.2.6 KANTOREN
In tegenstelling tot de wijken ten oosten van de Brusselse vijfhoek en de vijfhoek zelf,
waar we zeer dominante kantoorontwikkelingen onderkennen, is er in Laken zeer weinig
kantooractiviteit zichtbaar. De tertiaire sector is hier natuurlijk wel aanwezig , maar
veeleer op een kleinere schaal en meer verweven met de andere economische actoren.
Vandaar dat de volgende opdeling hier relevant is:
1. Kleine zelfstandige kantoortjes (< 100 m²), meestal in de sector van de banken en de
verzekeringen.
Deze zijn vooral terug te vinden in en rond de commerciële assen : MariaChristinastraat, het begin van de Leopold I-straat en Fransmanstraat, de Emile
Bockstael-Houba De Strooperlaan en de De Wandstraat.
In mindere mate vinden we die ook terug in de villa’s langs de Meiseselaan en de
Rodekruislaan.
2. Kleine kantoorruimtes (< 100 m² ), als annex bij bedrijven.
Vooral terug te vinden ten zuiden van de spoorweg, waar de menging tussen het
wonen en werkplaatsen, opslagplaatsen en bedrijven aanzienlijk is.
3. Grotere kantooroppervlaktes bij bedrijven.
Dieudonné-Lefèvrestraat 160 : Ziegler (1 300 m²)
Steylsstraat :
Stork (2 400 m²)
Fourcroy (1 112 m²)
4. Een verzameling van (kleine) kantooreenheden op éénzelfde adres.
Gustave Schildknechtstraat 33: samen 1 061 m² (4 bedrijven)
Dieudonné-Lefèvrestraat 2:
samen 1 475 m² (7 bedrijven)
De Wandstraat 209/213:
samen 1 966 m² (2 bedrijven)
5. Grotere kantooreenheden.
Langs de E. Bockstaellaan-Houba de Strooperlaan :
Solvay Pharma - 2 711 m²
Press Shop - 422 m²
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Securiclean - 922 m²
6. De kantoorfunctie op de Heizel, voornamelijk in de Expohallen, het Bureau & Design
Center en de Brussels International Trade Mart.

1.2.3.2.7 GROTE INFRASTRUCTUREN
• De Heizel
De Heizel heeft een uitstraling op regionaal, nationaal en internationaal niveau.
Het Heizelplateau, de site voor twee wereldtentoonstellingen (1935 en 1958), wordt
vandaag de dag voornamelijk door twee soorten functies ingenomen.
Er is een commerciële functie die vooral ingevuld wordt door de Trade Mart en de
tentoonstellingen en congresactiviteiten in de Heizelpaleizen en er is de meer heterogene
cultureel-recreatief-sportieve functie, periodiek ingevuld door sommige culturele
evenementen in de Heizelpaleizen en door grote sportmanifestaties in het Koning
Boudewijnstadion en permanent aanwezig door het Atomium en Bruparck, met Mini
Europa, The Village, Kinepolis, Océade en het Planetarium.
Het economisch belang van de Heizel mag zeker niet onderschat worden. Sedert begin
jaren ‘80 is er immers een stelselmatige toename gebeurt van activiteiten op diverse
domeinen. De VZW Tentoonstellingspark van Brussel - opgericht in 1936 met als doel de
animatie, ontwikkeling en valorisatie van het Heizelplateau - heeft te kennen gegeven, na
de “boom” van het laatste decennium de activiteiten niet verder uit te breiden en eerder
aandacht te zullen besteden aan de verdere kwalitatieve uitbouw van de reeds bestaande
functies.
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In 1993 becijferde de ULB de sociaal-economische weerslag van de activiteiten van het
Tentoonstellingspark Brussel op het Brussels Gewest. Hierbij werd een onderscheid
gemaakt tussen het tentoonstellingspark zelf, de zogenaamde permanente gebruikers
(Atominium, Brupark en de B.I.T.M.), de klanten van het Tentoonstellingspark Brussel (de
organisatiecomités van vakbeurzen en salons), de leveranciers van het T.P.B. en de
invloedsfeer van het Heizelplateau, dat zich voornamelijk afspeelt in de sectoren
hotelwezen, restauratie, transport en handel.
Tabel 26 geeft een inzicht aangaande omzet, toegevoegde waarde, tewerkstelling en
belastingen aan Stad en Gewest.
Tabel 26
Omzetcijfer
Tentoonstellingspark Brussel

1.100.000.000

Toegevoeg-de
waarde

Tewerkstelling

377.000.000

Aantal
bezoekers

88

Betaalde belastingen
-

13.000.000

met o.m.
* parkings

Permanente
gebruikers

2.500.000

2.000.000.000

635.000.000

533

117.000.000

met o.m.
* Atomium
* Bruparck

4.500.000
1.000.000.000

600.000

* Kinepolis

Klanten

2.000.000.000

500.000.000

196

872.000.000

497.000.000

495

Totaal
Heizelplateau

5.972.000.000

2.009.000.000

1.312

142.000.000

Invloedssfeer

5.100.000.000

2.200.000.000

2.100

50.000.000

Algemeen totaal

11.072.000.00

4.209.000.000

3.412

192.000.000

Leveranciers

12.000.000

Het rechtstreeks economisch belang wordt ingeschat op ± 6 miljard BEF, met een
toegevoegde waarde van 2 miljard BEF en 1.300 personen zijn rechtstreeks tewerkgesteld.
De spinoff van de Heizelactiviteiten zou de omzet en de toegevoegde waarde quasi
verdubbelen, en meer dan 200 extra tewerkstellingsplaatsen opleveren. In de Trade Mart
alleen al zijn ongeveer 1.800 mensen in dienst binnen de permanente showrooms.
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• Brussels International Trade Mart
De meeste functies op de Heizel zijn publieksgericht en dan ook redelijk goed gekend.
Een uitzondering hierop is de Trade Mart, die voor de meeste mensen niet alleen
letterlijk, maar ook figuurlijk een zwarte doos blijft.
We gaan hier dan ook even dieper op in.
De BITM is een belangrijk commercieel ontmoetingspunt in Europa voor professionele
inkopers.
De BITM groepeert ongeveer 1.400 exposanten in zijn gebouwen (Hoofdgebouw Trade
Mart, Buro & Design Center en Fashion Gardens).
De exposanten - fabrikanten, groothandelaars, agenten of invoerders, gespecialiseerd in
bepaalde distributiesectoren - huren hier show-rooms op permanente basis, waar zij het
hele jaar door hun klantn-voortverkopers kunnen ontvangen.
De BITM opende zijn deuren in 1973 en kende sedertdien 2 grote uitbreidingen: eind
1988 met 25.000 m² Fashion Gardens en enkele jaren later met ongeveer 30.000 m²
waardoor de totale oppervlakte de 200.000 m² niet overstijgt.
Er wordt een volgende uitbreiding gepland bovenop het bestaande gebouw in 1998
(± 25.000 m² - sector schoenen).
De Trade Mart en Fashion Gardens zijn enkel toegankelijk voor professionele gebruikers.
Naast het plaatsen van bestellingen, kan men er ook aankopen vanuit stock, en zijn er
regelmatige sectorgerichte beurzen (o.m. voor meubelen in september). Deze activiteiten
veronderstellen een niet geringe aan- en afvoer van goederen met vrachtwagens. Deze
kunnen terecht aan de 4 laad- en loskaaien van het gebouw.
Het Buro & Design Center is vrij toegankelijk, ook voor particulieren. Het groepeert
kantoren en commerciële ruimten in de sectoren die zich bezighouden met uitrusting en
inrichting van kantoren, inrichting van hotels, restaurant en collectiviteiten, informatica,
data- en telecommunicatie, multimedia, afleidingsactiviteiten en andere diensten aan
bedrijven.
Veel van de bedrijven, gelocaliseerd in de BITM hebben er ook hun maatschappelijke
zetel. Dit verklaart het grote aantal tewerkgestelden dat we terugvinden op de lijsten van
de balanscentrale: 8.785 of 60% van de gegevens voor geheel Laken.
De twee grootste werkgevens zijn immers Interlabor Interim (6.083 werknemers) en Flex
Interim (1.851).
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1.2.4

VOORZIENINGEN EN DIENSTEN

1.2.4.1

ONDERWIJS

1.2.4.1.1 DE BEVOLKING VAN LAKEN DIE ONDERWIJS MET VOLLEDIG LEERPLAN VOLGT
Ongeveer 16 % van de bevolking in Laken volgt één of andere vorm van onderwijs met
volledig leerplan. Kleuteronderwijs zit hier niet inbegrepen. 74% volgt geen onderwijs
met volledig leerplan en van 10 % zijn geen inlichtingen gekend.
Van alle -18 jarigen volgt 61 % onderwijs met volledig leerplan. De 0 tot 6 jarigen, de
deeltijds werkenden - deeltijds lerenden, leercontracten, enz. zijn hier niet inbegrepen.
Het percentage min-achttienjarigen dat onderwijs volgt ligt in de zones Spoorweg-Noord
en Spoorweg-Zuid rond de 60 %; in de twee andere zones liggen deze rond de 63 %.
Als men het onderscheid maakt naar nationaliteit (Belg - niet-Belg), dan blijkt dat het
aandeel min-achttienjarigen dat onderwijs met volledig leerplan volgt 60 % bedraagt bij
de Belgen en 63 % bij de niet-Belgen.
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Tabel 27
Bevolking die al dan niet onderwijs met volledig leerplan volgt naar
leeftijd op 1 maart 1991
Totaal

- 18 jaar
Onderwijs
volgend

E1 Zone Spoorweg Noord
E2 Zone Mutsaard
E7 Zone Spoorweg Zuid + OudLaken
E8 Zone noordwest Laken
Laken
Stad Brussel
%

E1 Zone Spoorweg Noord
E2 Zone Mutsaard
E7 Zone Spoorweg Zuid + OudLaken
E8 Zone noordwest Laken
Laken
Stad Brussel

Geen onderwijs
volgend

Inlichting
onbekend

Totaal

1.243
854
2.796

780
435
1.710

66
59
113

2.089
1.348
4.619

892
5.785
18.002

492
3.417
10.908

34
272
1.071

1.418
9.474
29.981

- 18 jaar
Onderwijs
volgend

Geen onderwijs
volgend

Inlichting
onbekend

Totaal

59,5
63,4
60,5

37,3
32,3
37,0

3,2
4,4
2,4

100,0
100,0
100,0

62,9
61,1
60,0

34,7
36,1
36,4

2,4
2,9
3,6

100,0
100,0
100,0

8 % van de totale Lakense bevolking volgt lager onderwijs, 7 % middelbaar onderwijs en
2 % hoger onderwijs.
Om een beter zicht te krijgen op de invloed van het milieu op de gevolgde
onderwijsrichtingen, werden de aandelen berekend t.o.v. het aantal min-achttien jarigen.
Hieruit blijkt dat 37 % van alle -achttienjarigen lager onderwijs volgt. Dit percentage
geldt voor de vier onderscheiden zones in Laken.
Als men het middelbaar onderwijs beschouwd, dan speelt de invloed van het sociaalcultureel milieu duidelijk een rol. In de zones spoorweg-noord en spoorweg-zuid volgen
16 à 17 % van de achttienjarigen algemeen middelbaar onderwijs, t.o. 21 % in de zone
noordwest Laken en 25 % in de zone Mutsaard. In het beroepsonderwijs daarentegen is
de situatie omgekeerd : hogere percentages, namelijk 7 à 8 % in de twee zuidelijke zones
en lagere percentages (4 % en 6 % in Mutsaard en zuidwest Laken).

1.2.4.1.2 SCHOOLACHTERSTAND
In vergelijking met de andere landen van de EU, heeft België de grootste
onderwijsachterstanden. In het franstalig onderwijs en in Brussel liggen deze het hoogst.
In Brussel heeft 21.5 % van de leerlingen minstens een jaar achterstand opgelopen na
afloop van het zesde leerjaar van de lagere school. 56 % van de leerlingen beëindigt het
laatste jaar van het middelbaar onderwijs met minstens één jaar achterstand. In het
beroepsonderwijs bedraagt die achterstand op dat moment liefst 82 %.
Er is een duidelijk verband tussen schoolachterstand en socio-cultureel milieu. Zo
bedraagt het mislukkingspercentage in het eerste leerjaar van het lager onderwijs bij een
Belgisch kind 9 %, bij een niet-Belgisch kind 17 % bij een kind waarvan de ouder een
niet-gekwalificeerd arbeider is 22 %.
De gemeenten in het zuidoosten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vertonen lagere
mislukkingspercentages (bv. 12 % in Sint-Lambrechts-Woluwe), terwijl in de centrale
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wijken van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de noordwestelijke zijde van de Zenne
de schoolachterstand het hoogst (bv. 44 % in Sint-Joost-ten-Node) is.
Het aantal kinderen met schoolachterstand, het schoolverzuim en het aantal mislukkingen
zijn aanzienlijk. De Sociale Coördinatie van Laken wijst op het belang van een goede
communicatie tussen de ouders, de school, het PMS en ‘les écoles de devoirs’ en
initiatieven zoals de bemiddelaars-ombudsmannen of -vrouwen (les ‘médiateurs
scolaires’) en hun organisaties, de ZEP-zones (‘Zones d’Education Prioritaires’), les
Maisons de Quartier, le Colombier, le Groupe d’Entraide Scolaire
Jaarlijks organiseert de Groupe d’Entraide Scolaire een overleg, met alle betrokkenen
inzake onderwijs en opvoeding in het algemeen en inzake schoolverzuim, -achterstand
en mislukkingen.
De Sociale Coördinatie signaleert in haar algemeen plan een gebrek aan bemiddelaars in
verschillende basis- en secundaire scholen van Laken, en dit voor alle netten en in de
beide taalgroepen en dit ondanks het feit dat Laken als ZEP erkend is. Slechts twee
scholen, beide met een lagere en secundaire afdeling, kunnen momenteel een beroep
doen op zulke bemiddelaars. Het gaat om het Athenée Royal Bruxelles II en Athenée
Royal Marcel Tricot, beide gelegen in de Maria Christinastraat.

1.2.4.1.3 SCHOOLAANBOD IN LAKEN
KAART 7

1. Het stedelijk onderwijs
Het stedelijk onderwijsnet in Laken is sterk uitgebouwd. Met 33 scholen, gelegen in
24 instellingen, waarvan 11 kleuter-, 11 basis- , 7 secundaire scholen en 3 scholen
voor bijzonder onderwijs en één voor sociale promotie beheert de stad quasi de helft
van het aantal scholen in Laken, met meer dan de helft van het aantal leerlingen dat in
Laken naar school gaat (7820 leerlingen voor het schooljaar 1992 - 93).
Het stedelijk Franstalig onderwijs telt te Laken 17 instellingen, met in totaal 21
scholen. Het gaat om 6 kleuterscholen, 6 basisscholen, 5 secundaire scholen, 3
scholen voor bijzonder onderwijs en 1 school voor sociale promotie. Het stedelijk
Franstalig onderwijs in Laken telt circa 6700 leerlingen (cijfers 1992 - 93)
Het stedelijk Nederlandstalig onderwijs telt in laken 7 instellingen, waaronder 12
scholen : 5 kleuterscholen, 5 basisscholen en twee secundaire scholen. Het aantal
kleuters bedraagt 397, het aantal leerlingen in de lagere school 458 en het aantal
leerlingen in de secundaire scholen 221. In totaal gaat het om 1076 leerlingen
(schooljaar 92 - 93).
2. Het vrij onderwijs
Ook het vrij onderwijs beschikt in Laken over een gediversifieerd en goed gespreid
scholenaanbod.
In Laken zijn er 5 kleuterscholen, 7 basis en 6 secundair scholen in het Franstalig
regime.
Het Nederlandstalig vrij onderwijs in Laken beschikt over 12 scholen, waarvan 2
kleuter, 4 basis-, 3 secundaire scholen en 3 scholen voor bijzonder onderwijs.
3. Het gemeenschapsonderwijs
Het gemeenschapsonderwijs is met 7 scholen en ± 1.300 leerlingen veel minder sterk
uitgewerkt dan de andere netten. Van de 7 scholen zijn er 2 Franstalige secundaire
scholen (met 546 leerlingen) en 2 Nederlandstalige kleuterscholen, 1 basisschool en 2
secundaire scholen.
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1.2.4.2

CULTURELE VOORZIENINGEN
Naast het uitgebreide scholenaanbod is Laken ook enkele stedelijke bibliotheken rijk (5),
2 Nederlandstalige en 3 Franstalige.
Belangrijk is ook de Blindenbibliotheek in de G. Schildknechtstraat, de belangrijkste in
België.
In het hoofdstuk Cultuur en Toerisme wordt dieper ingegaan op de bovenstedelijke
aantrekkingspolen.

1.2.4.3

SOCIO-CULTURELE VOORZIENINGEN

KAART 7

Het socio-culturele verenigingsleven is nog steeds relatief sterk uitgebouwd in Laken.
Opvallend is de vertegenwoordiging van de wijkcomités in (bijna) alle wijken van Laken.
Dit is een belangrijke basis voor het sturen van het ontwikkelingsplan - vanuit de
behoeften die men dagelijks ondervindt en het garandeert de goede opvolging van
voorgestelde projecten.
De contacten tussen beleid en bewoners worden op deze manier veel duidelijker en
werkbaarder.
Naast deze “territoriale” verenigingen zien we ook een veelheid aan eerder sectoriaal
gerichte verenigingen en instellingen: contactcentra en ontspanningspaviljoenen voor
bejaarden, de gemeenschapscentra Nekkersdal en Heembee-Mutsaard (die een wijde
waaier van activiteiten organiseren) en een heel aantal verenigingen voor opvang van
kinderen en jongeren (met o.m. Montana, La Caravelle, …).
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Daarnaast vinden we ook afdelingen van de meeste traditonele christelijke bewegingen
en ook enkele activiteiten rond de Koran-school en La Maison Mosaïque, asbl.

STAD
BRUSSEL

februari 1998

GemOP BRUSSEL - DEELPLAN LAKEN

BASISDOSSIER

58

1.2.4.4

SPORTIEVE EN RECREATIEVE VOORZIENINGEN

KAART 7

Het zwembad en het Omnisport Centrum van Laken in de Kerkeveldstraat zijn de enige
echte sportinfrastructuren op het grondgebied van Laken.
Belangrijk probleem hierbij zijn de beperkte openingstijden.
Het feit dat tijdens een groot deel van de beschikbare tijd de baden en/of zalen gebruikt
worden door verenigingen, laat nog weinig ruimte over voor de informele sporten.
Dit zou gemakkelijk kunnen opgelost worden door de infrastructuur ook op zondag en
tijdens de schoolvakanties open te stellen.
Naast deze voorzieningen is er een heel aantal gespecialiseerde sportinfrastructuren op en
rond de Heizel (Sportcomplex Heizel, Océade, Rolschaatsbaan, Primerose Tennis Club).
Deze infrastructuur is echter veel meer gericht op mensen van buiten Laken, of naar
specifieke clubs, zodat ze weinig bijbrengen aan de sportbeleving op lokaal vlak.
Wat betreft buitenterreinen is het aanbod absoluut onvoldoende. Het groene terrein aan
de Gasstraat-Delvastraat en de Leopoldsquare is een van de weinige toegankelijke
plekken waar tot op vandaag (en dan nog op een informele manier) kan gevoetbald
worden.
Basketbal kan onder meer worden gespeeld op het Willemsplein, op de nieuwe
speelplaats aan het Roodhuispleintje.
Dat de zuidelijke wijken een groot gebrek aan bruikbare open ruimtes en speelruimtes
vertonen, kwam reeds ter sprake.
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1.2.5

SOCIAAL DOMEIN EN GEZONDHEID

1.2.5.1

SOCIALE INDICATOREN

1.2.5.1.1 INLEIDING
In de vorige delen zijn reeds enkele sociale indicatoren aan bod gekomen, zoals de
demografische, huisvestings en tewerkstellings-indicatoren. In dit deel worden de
belangrijkste resultaten van deze analyse samengevat in functie van hun relevantie voor
het welzijn en de gezondheid van de Lakense bevolking. Vervolgens worden deze
sociografische indicatoren aangevuld met enkele gegevens inzake het aantal door het
OCMW gesteunde personen in Laken (o.a. bestaansminimumtrekkers). Vervolgens wordt
een typologie van de Lakens buurten opgesteld op basis van 7 sociale indicatoren.

1.2.5.1.2 BESLUITEN IN VERBAND MET DE SOCIALE INDICATOREN
1 De laatste 15 jaar is de Lakense bevolking quasi constant gebleven op een peil van
46 à 47.000 inwoners. Dit is het resultaat van een afgenomen Belgische bevolking met
12 % en een toegenomen bevolking van vreemde nationaliteit met 38 %.
2 40 % van de Lakense bevolking woont in zone spoorweg-zuid, circa één vierde in
zone Spoorweg-noord, en telkens ongeveer één vijfde in de zones Mutsaard en NoordWest-Laken.
3 Laken is een gedifferentieerde multiculturele gemeenschap, met een oudere Belgische
bevolking en een jongere bevolking van vreemde nationaliteit. Men kan echter niet
spreken van ‘overconcentraties’. Het aantal Belgen bedraagt in Laken nog 73%. De
ruimtelijke spreiding van de bevolking van vreemde nationaliteit is het grootst in zone
Spoorweg-zuid (42 %). In de zones Brugmann-noord en Mutsaard daarentegen wonen
slechts 9 à 10 % vreemdelingen.
4 Bijna de helft van de Lakense huishoudens bestaat uit alleenstaanden (47 %).
5 Het aantal woningen is tussen 1981 en 1991 gedaald met 165 eenheden, tot 21.377
woningen. In de zones spoorweg-zuid en noordwest- Laken verminderde het aantal
woningen. In de zones spoorweg-noord en Mutsaard nam het aantal toe. 12 % van
het woningpatrimonium zijn sociale woningen, wat veel is in vergelijking met het
gemiddelde van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (8 %).
6 In vergelijking met 1981 is het aandeel eigenaars fors toegenomen van 25 % naar
36 %, en dit voornamelijk in het zuiden van Laken. 64 % van de woningen wordt
gehuurd.
7 16 % van de woningen beschikken niet over klein comfort. Er is een groot verschil wat
betreft de kwaliteit van de woningen boven en vooral onder de spoorweg
(respectievelijk 22 % en 28 % van de woningen hebben er geen klein comfort) en de
zones Mutsaard en noordwest, waar slechts 4 % geen klein comfort heeft.
8 Het aandeel van de beroepsbevolking in Laken bedroeg in 1991 gemiddeld 36 %. In
1991 bedroeg het aantal werkzoekenden 2.940, zijnde 18% van de beroepsbevolking.
De hoogste percentages vinden we in Zone spoorweg zuid (25 %) en Spoorweg Noord
(18 %).
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1.2.5.1.3 DE GERECHTIGDEN OP HET BESTAANSMINIMUM IN LAKEN
Definitie
Het bestaansminimum is in België de wettelijke armoede-grens, soms ook politieke of
beleidsmatige armoede-grens genoemd. Het is het minimuminkomen dat in dit land
wordt gegarandeerd aan iedere inwoner. Het is bedoeld als vangnet voor mensen op
beroepsactieve leeftijd.
In vergelijking met de wetenschappelijke bestaansonzekerheidsgrens en de Europese armoede-grens ligt de wettelijke armoede-grens voor
de meeste gezinstypes heel wat lager.
Huidige situatie
Uit de gegevens van het OCMW Brussel blijkt dat het aantal geholpen personen (sociale
bijstand en bestaansminimum) in Stad Brussel gedurende verscheidene jaren en dit tot
einde maart 1993 vrij stabiel gebleven is op een niveau van 4.000 personen op maandbasis1. Sinds het tweede trimester van 1993 is het aantal toegenomen tot 4.354 personen,
om bij het begin van het tweede semester in 1994 sterk toe te nemen tot 6.430 geholpen
personen op het einde van de maand maart 1995.
De toename van de vraag voor sociale bijstand is in alle categorieën waar te nemen :
Belgen, EU-ingezetenen, niet-EU-vreemdelingen, kandidaat politiek vluchtelingen. Enkel
het geholpen aantal erkende politiek vluchtelingen is licht gedaald.
Stad Brussel bekleedt de tweede plaats in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : 3.8 % van
de bevolking ontvangt OCMW-hulp (bestaansminimum of andere financiële hulp2).
Uit de bijgevoegde tabel (indeling per politiezone) blijkt dat de situatie in de vijfhoek het
meest kritiek is. In politiezone acht, dat ongeveer overeenkomt met het studiegebied
Laken ligt het aantal financieel geholpenen op 6 %. Het aantal financieel geholpenen in
Laken bedraagt 26 % van het totaal aantal geholpenen in Stad Brussel.
Volgens het OCMW van Brussel zijn de hulp-vragen ook meer verscheiden dan vroeger :
zowel vragen voor financiële hulp, huisvesting, gezondheid, tewerkstelling, maar ook
problemen in verband met verslaving, dakloosheid en ontwrichting van gezinnen.

1

Plan Social Global, CPAS Bruxelles.
Bestaansminimum wordt verleend aan Belgen, EU-ingezetenen en erkende politieke
vluchtelingen. Andere financiële steun wordt verleend aan niet EU-vreemdelingen en aan
kandidaat politieke vluchtelingen.
2
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Tabel 28
Het aantal financieel geholpen personen tussen 1/1/1995 en 15/8/1995 door
het OCMW-Brussel volgens politiezone
Politiezone

Geholpen personen

Aantal inwoners (VT
1991)

%

Vijfhoek
1

530

4.592

11,5

2

1.711

12.259

14,0

3

3.027

21.298

14,2

4

219

3.550

6,2

Laken
7

737

8.089

9,1

8

2.791

44.827

6,2

Noordoost

1.081

14.919

7,2

Neder-over-Heembeek

384

14.630

2,6

Louiza

169

8.730

1,9

Haren

50

3.254

1,5

Bron : OCMW Brussel

1.2.5.1.4 TYPOLOGIE VAN DE BUURTEN IN LAKEN
In wat volgt wordt aan de hand van zeven sociale indicatoren een typologie opgesteld
van de buurten in Laken. Hierbij werd vertrokken van de ‘Atlas van achtergestelde
buurten in Vlaanderen en Brussel’ van Christian Kesteloot.
Er werden vier
hoofdindicatoren
geselecteerd
die
ieder
een
bepaalde
armoededimensie
vertegenwoordigen.
Het gaat om :
- het percentage eenpersoonshuishoudens ten opzichte van het totaal aantal
huishoudens. Dikwijls gaat het om huishoudens met lagere inkomens en een lage
sociale bescherming (gepensioneerden, jongeren).
- het percentage arbeiders ten opzichte van de totale beroepsbevolking. In buurten met
een grote concentratie aan arbeiders vindt men doorgaans ook een lagere
opleidingsgraad en lagere inkomens.
- het percentage woningen zonder klein comfort ten opzichte van het totaal aantal
woningen. Deze indicator valt samen met de meeste andere indicatoren die de
kwaliteit van de woningen meten.
- het percentage Turken en Maghreb-nationaliteiten ten opzichte van de totale
bevolking. Deze indicator valt niet samen met andere, tenzij gedeeltelijk met het
percentage werklozen. Men vindt meestal ook een hoger aandeel werklozen in
buurten met een sterke aanwezigheid van Turken en Marokkanen, maar Kesteloot
wijst erop dat niet alle buurten met veel werklozen ook buurten zijn met deze
migranten.
Naast deze vier hoofdindicatoren, kunnen drie nevenindicatoren worden onderscheiden
die nauw verbonden zijn met aspecten van de armoede.
Het gaat om:
- het gemiddeld belastbaar inkomen per inwoner
- het percentage werkzoekenden ten opzichte van de actieve bevolking
- het percentage huishoudens met een telefoon ten opzichte van het totaal aantal
huishoudens. Een laag telefoonbezit is een indicator voor het wooncomfort, maar is
tevens een teken van sociale afzondering.
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Voor iedere indicator kan een drempelwaarde bepaald worden, waarboven of waaronder
de toestand als achtergesteld wordt beschouwd.
Buurten die minstens aan vier criteria voldoen, worden als achtergesteld beschouwd. Het
aantal criteria waarvoor de drempelwaarde overschreden is, geeft de graad van
achterstelling aan.
KAART 3

Op deze manier konden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 43 buurten bepaald
worden die aan de 7 criteria voldoen. In deze buurten wonen 9 % van de Brusselse
huishoudens. Eén zulke buurt is gelegen in Laken, namelijk de buurt E70 - Maria
Christinastraat. 65 buurten voldoen aan zes criteria. In Laken bevinden er zich drie,
allen gelegen in de zone E7 spoorweg-zuid : Roodhuisplein-Zuid, Em. Bockstaellaan-Zuid
en Em. Delvastraat. 50 buurten voldoen aan 5 criteria, waarvan drie gelegen in Laken in
de zone spoorweg-noord : O.L.V. Voorplein, Chrysantenstraat en Prins-Leopoldsquare.
20 buurten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tenslotte voldoen aan vier criteria.
Geen ervan is gelegen in Laken.
Van de 17 bewoonde buurten in Laken, kunnen er dus 7 als achtergesteld worden
beschouwd. In deze 7 buurten wonen 9655 gezinnen, met in het totaal 21.741 personen,
zijnde 45 % van het totaal aantal gezinnen en 48 % van het totaal aantal inwoners.
De drie meest zuidelijk gelegen buurten van Laken, namelijk Maria-Christinastraat,
Roodhuisplein-Zuid en E. Bockstaellaan-Z. zijn gekenmerkt door 6 of 7 criteria, waarbij
voornamelijk de drempelwaarden voor inkomen, werkzoekenden, telefoonbezit en
aandeel Marokkanen en Turken sterk zijn overschreden.
Het aandeel
eenpersoonshuishoudens en woningen zonder comfort liggen echter niet veel boven de
drempel. Het aandeel arbeiders is enkel voor de Maria-Christinastraat overschreden.
Deze buurten liggen langs de industriële uitlopers en de rand van de negentiende eeuwse
arbeiderszone. Ze behoren niet tot de meest achtergestelde wijken van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest. Deze laatsten liggen voornamelijk in het westelijk deel van de
negentiende eeuwse gordel met de noordelijke en zuidelijke uiteinden : rond de
kanaalzone in Sint-Jans-Molenbeek en Brussel-vijfhoek en in Schaarbeek.
De vier overige achtergestelde buurten die aansluiten bij de vorige en die deels onder,
deels boven de spoorweg gelegen zijn, en dus echt aan de rand van de negentiende
eeuwse gordel liggen, namelijk OLV-Voorplein, Chrysantenstraat, Prins Leopoldsquare en
E. Delvastraat, hebben, met uitzondering van het aandeel eenpersoonshuishoudens,
scores die dichter bij de drempelwaarden liggen dan bij de drie meest achtergestelde
buurten. Voor OLV-Voorplein en Prins-Leopoldsquare ligt het aandeel woningen zonder
comfort zelfs onder de drempelwaarde van 25 %.

1.2.5.2

VOORZIENINGEN

EN

DIENSTEN

OP

HET

VLAK

VAN WELZIJN EN

GEZONDHEID

1.2.5.2.1 INLEIDING
Het aanbod aan welzijns- en gezondheidsdiensten dient gesitueerd te worden tegen de
achtergrond van de bestuurlijk-institutionele context van Brussel. In het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest zijn de gemeenschappen bevoegd voor gemeenschapsaangelegenheden (onderwijs, cultuur, welzijn en gezondheid) in zoverre het gaat om
diensten en instellingen die wegens hun organisatie kunnen beschouwd worden als zijnde
uitsluitend behorende tot een bepaalde gemeenschap.
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Verder hebben de Vlaamse en de Franse gemeenschapscommissies, elk voor hun
gemeenschap, dezelfde bevoegdheden als de andere inrichtende machten inzake
culturele aangelegenheden. Zij oefenen, elk voor hun gemeenschap, de bevoegdheden
uit die hun worden toegewezen door de Gemeenschapsraden. Tot slot regelen zij samen
de voorgaande aangelegenheden van gemeenschappelijk belang en de bi-communautaire
aangelegenheden in de Gemeenschappelijke Gemeenchapscommissie.
De Franse Gemeenschap heeft daarenboven decretale bevoegdheden overgedragen naar
het Waals Gewest enerzijds en naar de Cocof anderzijds. Langs Vlaamse zijde is dat niet
gebeurd. Integendeel, met het recente ‘Beleidsplan voor Brussel’, heeft de Vlaamse
Gemeenschap de band met Brussel nog versterkt.
Tot slot spelen de gemeenten en de OCMW’s een uitermate belangrijke rol inzake het
lenigen van welzijns- en gezondheidsnoden van de Brusselaars. Zeker de stad en het
OCMW van Brussel, beschikken over een zeer uitgebreid voorzieningenapparaat op het
vlak van zowel intramurale, als extramurale diensten.
Inzake welzijn en gezondheid onderscheidt men doorgaans de volgende sectoren :
gezondheidszorg, kinderopvang en gezinsbeleid, algemeen maatschappelijk werk,
migranten, gehandicaptenzorg, ouderenzorg en tot slot de bijzondere jeugdbijstand.
Verder kan een onderscheid gemaakt worden volgens de invloedssfeer van de
voorzieningen en diensten. Het Brugmann-ziekenhuis bijvoorbeeld heeft een lokale,
maar ook regionale invloedssfeer, daar waar een sociaal restaurant bijvoorbeeld een sterk
lokaal bereik heeft. Bij de bespreking van het welzijns- en gezondheidsaanbod in Laken
zal in de eerste plaats aandacht gaan naar deze voorzieningen en diensten die eerder een
lokaal bereik hebben, dit wil zeggen waarvan de doelgroep afkomstig is van Laken of de
onmiddellijke omgeving ervan.
De uitbouw van een kwalitatief hoogstaand, toegankelijk en betaalbaar netwerk van
basisvoorzieningen op het vlak van welzijn en gezondheid maakt een wezenlijk
onderdeel uit van de stadsontwikkeling. Basisvoorzieningen situeren zich op wat men het
eerstelijnsniveau noemt, zijnde formeel georganiseerde diensten die gekenmerkt zijn
door:
- een brede waaier van probleemgebieden waarvoor hulp kan worden geboden : een
niet-gespecialiseerd, breed hulpaanbod voor een ruime doelgroep,
- een lage drempel : zo weinig mogelijk culturele, materiële of financiële obstakels,
- een ambulante aanpak : in het vertrouwde milieu van de cliënt zonder opname.
Typische eerstelijnsdiensten zijn: het OCMW, Centra voor Maatschappelijk Werk (binnen
de mutualiteit of autonoom), Thuiszorgdiensten, Kinderopvangdiensten, TeleOnthaaldiensten, Huisartsen.
De tweede lijn bestaat uit diensten die :
- gespecialiseerd zijn in bepaalde problemen of probleemgebieden,
- een hoge drempel hebben : afspreken vooraf, wachtlijsten, betalingen, geringe
spreiding van diensten,
- de hulpverlening gebeurt ambulant.
Voorbeelden zijn een Dienst Geestelijke Gezondheidszorg of een gespecialiseerd PMScentrum voor gehandicapten.
De derde en vierde lijn wordt gekenmerkt door :
- een doorgedreven specialisatie voor een nauwkeurig afgebakende doelgroep,
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- een hoge drempel,
- intramuraal.
Voorbeelden zijn ziekenhuizen, rusthuizen, psychiatrische instellingen, MPI’s.
In wat volgt wordt per sector een overzicht gegeven van het aanwezige aanbod en dit op
basis van :
-

administratieve statistieken en documenten (jaarverslagen) van de stad en het OCMW
van Brussel, de VGC, de Cocof en de GGC.
bestaande adressenbestanden en sociale kaarten, zoals deze van de Brusselse
Welzijnsraad en het Centrum voor Maatschappelijke Documentatie en Informatie
beleidsplannen en -documenten van de diverse overheden
bestaande studies en documenten
informatie van bevoorrechte getuigen / sleutelfiguren inzake welzijns- gezondheid in
Brussel en Laken

1.2.5.2.2 GEZONDHEIDSZORG
In de gezondheidszorg kan men het onderscheid maken tussen intramurale, transmurale
en ambulante, lichamelijke en geestelijke gezondheidszorg. Verder vallen hieronder het
aanbod aan crisisinterventie, de huisartsen, kortopvang en crisisopvang en
thuisverpleging.
De residentiële lichamelijke gezondheidszorg
In Laken is het OCMW-ziekenhuis Brugmann gevestigd, dat op dit ogenblik samen met
negen andere openbare ziekenhuizen deel uitmaakt van de Iris-structuur3.
Het
Brugmann-ziekenhuis beschikte in 1996 over 617 bedden. Er zijn 1410 voltijdse
equivalenten werkzaam; Brugmann wordt gekenmerkt door een ruim gamma van
zorgverlening, oudere gebouwen in paviljoenvorm, het enige psychiatrische centrum van
het Iris-netwerk, een belangrijk percentage bedden voor langdurig verblijf, een financieel
evenwicht, een revalidatiecentrum, een hartchirurgie-afdeling die 24u op 24u
beschikbaar is, een concurrentiële positie met het AZ-VUB-ziekenhuis.

3

Iris is de Interhospitalenkoepel van de Regio voor Infrastructurele Samenwerking,
‘Strategisch Plan 1997 - 2001’, Brussel, 20 november 1996
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In 1993, toen Brugmann nog 597 bedden telde, was de verdeling als volgt :
A1 :
Dagverpleging in dienst neuro-psychiatrie voor observatie en behandeling :
30 bedden
A & K : Neuropsychiatrie voor observatie en behandeling voor kinderen
volwassenen: 120 bedden
C:
Diagnose en heelkundige behandeling : 146 bedden
D:
Diagnose en geneeskundige behandeling : 185 bedden
G:
Dienst geriatrie :40 bedden
M:
Kraamdienst : 25 bedden
Sp:
Specialiteiten : 51 bedden

en

Tevens beschikt Brugmann over een dienst-100 voor noodhulp.
83 % van de patiënten van Brugmann is afkomstig uit de Brusselse agglomeratie. De
invloedszone van Brugmann strekt zich voornamelijk uit naar Jette, waar 24 % van de in
1994 gehospitaliseerde Jettenaars opgenomen waren in Brugmann; Ganshoren, met 19 %;
Koekelberg eveneens met 19 % en Stad Brussel, met 12 %. Er zijn geen afzonderlijke
cijfers voor Laken beschikbaar. Het gaat voornamelijk om patiënten die ouder zijn dan
15 jaar.
De ambulante lichamelijke gezondheidszorg
Thuisverpleging wordt in Brussel aangeboden door voornamelijk het Wit-Gele Kruis, de
mutualiteiten, de Centrale de Service à Domicile en het OCMW van Brussel. Het
tweetalige Wit-Gele Kruis, met een afdeling in Laken, nam in 1991 circa 65 % van de
thuisverpleging voor haar rekening. Meer en meer zelfstandige verpleegkundigen zijn
actief in de thuisverpleging.
Volgens de ‘Coördination Social de Laeken’ is er in Laken een tekort aan thuiszorgdiensten, zoals poetsdienst, gezins- en bejaardenhulp en thuisverpleging.
In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn er 20 door de Cocof erkende ‘Maisons
Médicales’, zijnde diensten voor geïntegreerde gezondheidszorg.
Deze ‘maisons
médicales’ verlenen basis-gezondheidszorgen aan een divers doelpubliek. Met een multidisciplinair team (artsen, tandartsen, verpleegkundigen, kinesisten, logopedisten,
psycholoog, maatschappelijk assistent) wordt informatie verschaft wordt aan preventie
gedaan en aan gezondheidsvoorlichting en -opvoeding. Als eerstelijnsvoorzieiningen
willen de ‘maisons médicales’ gezondheidszorg aanbieden aan iedereen. In Laken zelf is
geen maison médicale gevestigd, wel in Jette, waar het Maison Médicale Esseghem tevens
Laken als werkgebied heeft.
In 1988 woonden er in Laken (postnummer 1020) rond de 40 huisartsen; 220 specialisten
en 46 kandidaat-specialisten. Dit betekent dat er in vergelijking met het totaal van het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest er een ondervertegenwoordiging van huisartsen is en een
oververtegenwoordiging van specialisten. Per 1000 inwoners waren er in Laken ongeveer
0.9 huisartsen, tegenover 2.3 in het ganse Brussels Hoofdstedelijk Gewest en 5
specialisten, t.o. 2.7 in het ganse gewest.
De centra voor geestelijke gezondheidszorg
In Laken zijn twee van de 25 Brusselse Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg
werkzaam, namelijk het Centrum voor Welzijnszorg Laken en le Prologue (de
erkenningsprocedure door de Cocof is in behandeling). Deze centra zijn gespecialiseerd
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in de psychische hulpverlening aan Belgen, Turken en Marokkanen. Tevens werken zij
mee aan preventieve activiteiten (o.m. informatie, voorlichting en opvoedingsaktiviteiten;
vorming en ondersteuning aan basis-hulpverleners; aktiviteiten inzake opsporing,
registratie en onderzoek m.b.t. ontstaan en voorkomen van psychische problemen).
In 1998 wordt een nieuwe Franstalige, door de Cocof erkende, dienst geestelijke
gezondheidszorg opgericht, zijnde ‘Norois’, op het grensgebied tussen Laken en Jette.
Deze nieuwe dienst zal de twee gemeenten bestrijken.

1.2.5.2.3 KINDEROPVANG EN GEZINSBELEID
In 1990 waren er in Stad Brussel 44 kinderdagverblijven, met in totaal 1.470
opvangplaatsen (14 Nederlandstalige en 30 Franstalige). De gemiddelde capaciteit in Stad
Brussel bedroeg toen 263,9 per 1.000 0-3 jarigen, tegenover 200,2 voor het ganse gewest.
In Laken zijn er op dit ogenblik 14 kinderdagverblijven gevestigd, waarvan 12
gemeentelijke en twee private (zie lijst in bijlage). Het gaat om 5 Nederlandstalige en 9
Franstalige KDV.
De totale capaciteit van de stedelijke kinderdagverblijven in Laken bedraagt 421 plaatsen,
zijnde een gemiddelde van 35.
Kind en Gezin en ONE zijn aanwezig in Laken met consultatiebureaus voor het jonge
kind en sociaal verpleegkundigen die aan huis komen in verband met de preventieve
zorg.
Eén van de prioritaire doelgroepen van het Nederlandstalig gemeenschapscentrum
Nekkersdal in Laken zijn de (jonge) gezinnen met kinderen. Men constateert dat jonge
(Nederlandstalige) gezinnen met of in verwachting van kinderen de stad verlaten naar een
grotere woning of appartement gelegen in de rand rond Brussel. Men pleit voor de
aanwezigheid van kwaliteitsvolle diensten in de onmiddellijke woonomgeving. Zo
pleiten zij voor wat betreft Laken voor de uitbreiding van de voorschoolse
opvangmogelijkheden, een Nederlandstalig consultatiebureau en de aanwezigheid van
Nederlandstalige onthaalmoeders.
Ook de sociale coördinatie van Laken pleit voor een ‘Halte-acceuil’ met een structurele
financiering; een uitwisseling van methoden m.b.t. alfabetisering ; het uitwisselen van
informatie inzake gezondheidsvoorlichting en -opvoeding.

1.2.5.2.4 ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK WELZIJN
Wat betreft het algemeen maatschappelijk welzijn zijn in Laken de stad en het OCMW
van Brussel aanwezig met :
-

Sociale dienst van de stad aan de E. Bockstaellaan
Buurthuis OCMW in de Kerkeveldstraat
Huis van het Kind van de stad aan het Willemsplein
Achtste Politie-afdeling de het E. Bockstaellaan
Contactcentrum Mellery van de stad in de M. Desmaréstraat
Contactcentrum Modelwijk

In het kader van haar ‘Globaal Sociaal Plan’ voorziet het OCMW van Brussel twee
gedecentraliseerde antennes, waarvan één in oud-Laken en één in de Modelwijk. Deze
gedecentraliseerde antennes hebben o.m. tot doel om een betere dienstverlening aan het
cliënteel te verzekeren, een betere sociale coördinatie, een betere interne communicatie,
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een grotere responsabilisering van het personeel. In deze gedecentraliseerde antennes
zullen ook ‘opvoeders’ werkzaam zijn, die nu aan het buurthuis verbonden zijn, en dit
voor het werk met de kinderen : inzake onderwijs, animatie en ontspanning.
De private eerstelijnsvoorzieningen in Laken zijn behoorlijk uitgebouwd : de aanwezige
bureaus van de vakbonden en mutualiteiten, de noodhulp van het Centre d’Entraide.

1.2.5.2.5 OUDERENVOORZIENINGEN
Ontmoetingscentra
De stad Brussel beheert in Laken drie ontmoetingscentra voor ouderen. Het gaat om het
‘Pavillon de délassement’ aan de Square Prince Leopold (gemiddeld 22 aanwezigen per
dag), ‘het Paviljoen Heysel of Logexpo’ aan de Place Saint-Lambert (gemiddeld 15
aanwezigen) en het Paviljoen Mutsaard aan de Avenue Mutsaard 71 (gemiddeld 9
aanwezigen per dag). Deze ontmoetingslokalen zijn geopend van maandag tot zaterdag
van 14u tot 18u.
Sinds mei 1994 beschikt de stad Brussel ook over een nood-oproepsysteem voor ouderen
en gehandicapten ‘Télé-assistance’, in samenwerking met de Franstalige Centrale de
Services de Soins à Domicile’.
De Contactcentra van de stad-Brussel ‘Mellery’ aan de M. Desmaréstraat 8/10 en
‘Modelwijk’ in de Modelwijk, naast blok 3 staan open voor alle inwoners van de wijk,
maar voornamelijk ouderen maken er een gebruik van. Het voorzieningenaanbod is
ruim: warme maaltijden, permanentie van de sociale dienst, ontspanningsactiviteiten,
pedicure, kapsalon, juridisch advies, verhuishulp, huisvestingsadvies, preventie- en
begeleidings-dienst in het kader van de Veiligheidscontracten.
Rusthuizen
In Laken bevinden zich 18 rusthuizen, waarvan 11 een bi-communautair statuut hebben
(en dus officieel tweetalig) en 7 een unicommunautair Franstalig (Cocof-erkenning). Er is
geen door de Vlaamse Gemeenschap erkend rusthuis in Laken.
In totaal beschikken deze instellingen over 1101 bedden, zijnde 11 % op het totaal van
de zestigplussers, woonachtig in de gemeente, hetgeen een hoog aantal is, als men
bijvoorbeeld vergelijkt met de Vlaamse programmanorm die 4 % bedraagt. Dit wijst erop
dat de rusthuizen in Laken een boven-gemeentelijke aantrekking hebben en kwantitatief
gezien het aanbod meer dan voldoende is. In Brussel in het algemeen is er wel een tekort
aan Rust- en Verzorgingstehuis-bedden. Enkel het OCMW beschikt in Laken over 66
RVT-bedden (Brugmann- Heysel).
Over de kwaliteit van de instellingen in Laken is ons niets bekend, wel over de algemene
kwaliteit van de Brusselse rusthuizen. Deze kwaliteit is niet altijd gegarandeerd. Ruim 4
op 5 behoort tot de private, commerciële sector. Een probleem hierbij is dat soms de
economische belangen van de beheerders van een rusthuis primeren op het geluk en
welzijn van de bewoners.

STAD
BRUSSEL

februari 1998

GemOP BRUSSEL - DEELPLAN LAKEN

BASISDOSSIER

68

Tabel 29
De rusthuizen met hun beddenaantal in Laken (1020 Brussel)
Naam

Straat

Park Side Residence
Hamadryade
Residence Andante
CPAS-Heysel-Brugman - Centre
de Réadaptation
Residence Atomium
Maison Sint Ignace
Résidence New Home
Home Neybergh
Résidence Le Tournesol
Rés. Romana
Belle Epoque
Rés. My Hom Ascot
Rés. Park Royal
Rés. L Colibri
Rés Ingendael
Rés. Michèle
Rés Fabiola
Rés Benelux
Totaal Laken (1020)

Av. General De Ceuninck 75
Rue E Delva 29
Av. J.B. Bepère 29
Rue du Heysel
Av. H. De Stroper 242
Av. De Lima 20
Av. E. Maison 95
Av. Neybergh 36/38
Av. Neybergh 120
Romeinse Steenweg 743 - 745
Rue E. Salut 96
Boenkruidlaan 21/23
Av. J. Sobyeski 30
Av. A. Stevens 11
Rue Steyls 44
Av. M. Van Ermengen 57
Av. Van Emergem 60
Av. EM. Wouters 42
18
7
11

135
52
44
86

Taalregime
Cocof
Cocof
Bico
Bico

27
104
49
44
16
202
17
32
48
76
84
39
29
17
1.101
386
715

Cocof
Bico
Bico
Bico
Bico
Bico
Bico
Cocof
Bico
Bico
Cocof
Cocof
Bico
Cocof
Totaal
Cocof
Bico

Bedden

Bron : Home-Info Brussel

1.2.5.2.6 GEHANDICAPTENVOORZIENINGEN
Over het algemeen is de gehandicaptenzorg zwak uitgebouwd in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest. Alhoewel het bereik van deze voorzieningen de schaal van de
wijk en die van Laken overtreft, is het toch belangrijk aandacht te hebben voor de
problematiek.
De Blindenbibliotheek kwam reeds ter sprake.
Daarnaast is er het centrum De Ark met een tehuis voor volwassen gehandicapten en een
Medisch Pedagogisch instituut (MPI). In de Medoristraat is een dagcentrum voor
gehandicapten.
Verder is er nog het Revalidatiecentrum noord en een revalidatiecentrum in het
Brugmannziekenhuis.
Er is in elk geval een gebrek aan initiatieven in verband met het begeleid en beschut
wonen van gehandicapten, eventueel in hun eigen woning of omgeving.
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1.2.6

VEILIGHEID EN PREVENTIE
Aangezien een stad of stedelijke agglomeratie haast de volledige gelaagdheid van de
moderne maatschappij en haar activiteiten binnen haar ruimtelijke begrenzingen
concentreert, creëert ze onvermijdelijk een klimaat waarin veiligheidsproblemen worden
geïntensifieerd.

1.2.6.1

DE STEDELIJKE VEILIGHEID ALGEMEEN BESCHOUWD.
De notie ‘stedelijke veiligheid’ kan, in de brede betekenis van het woord beschouwd,
uitgesplitst worden in twee subnoties met betrekking tot deze studie, te wetende
verkeersveiligheid enerzijds en algemene omgevingsveiligheid anderzijds - met inbegrip
van criminaliteit. Beide hebben een weerslag op de bewoners en bezoekers van de stad.
De problemen in verband met de verkeersveiligheid worden meer in detail behandeld in
het thematisch hoofdstuk ‘mobiliteit’.
In de onderstaande paragrafen wordt dan verder voornamelijk ingegaan op aspecten van
de algemene omgevingsveiligheid, waartoe ook de veiligheid in en rond de directe
woonsfeer en het thema van de criminaliteit behoren. De zgn. kleine criminaliteit blijkt
overigens door de stadsbewoners één van de meest aangehaalde zorgen.
Tot op zekere hoogte kan de stad beschouwd worden als een ideale kweekbodem voor
allerhande situaties die de groei van de criminaliteit aanwakkeren: de concentratie van
economische welvaart, de polarisatie tussen arm en rijk die hier extreem is en ruimtelijk
zeer nabij (zowel van institutionele als private aard), de grootstedelijke anonimiteit
(waarin sociale controle en homogene sociale stratigrafie vervagen) en het marginaal
karakter van bepaalde stedelijke gebieden en maatschappelijke groepen.
Aan de andere kant vormen de aanwezigheid, de groei en uitbreiding van de stedelijke
criminaliteit dan weer een wezenlijke bijdrage tot het stedelijk verval. Dit vertaalt zich
ondermeer in een stijgend gevoel van onveiligheid en onzekerheid bij de bewoners en
leidt tot een verdergaande marginalisering van bepaalde buurten en sociale groepen en
zelfs, in de meest extreme omstandigheden, tot de totstandkoming van ‘niet te betreden’
gebieden binnen het territorium van de stad. (Het doorbreken van deze vicieuze cirkel
tussen criminaliteit en stedelijke degradatie is ongetwijfeld de grootste opgave voor
bepaalde wijken.)

1.2.6.2

CRIMINALITEIT
Zoals eerder vermeld moet ‘criminaliteit’ verder uitgesplitst in verschillende types.
Over het algemeen kan er een duidelijke scheidingslijn getrokken worden tussen de
georganiseerde misdaad enerzijds - eerder gericht tegen institutionele lichamen en
instanties - en de alomtegenwoordige ‘buurtcriminaliteit - criminalité de proximité’
anderzijds, met haar meer rechtstreeks zichtbare en voelbare gevolgen - intimidatie,
vandalisme, beschadiging van eigendom, agressie, diefstal, ...

STAD
BRUSSEL

februari 1998

GemOP BRUSSEL - DEELPLAN LAKEN

BASISDOSSIER

70

Binnen de context van het Gemeentelijk Ontwikkelingsplan vormt dit laatste element de
grootste uitdaging. Het vertegenwoordigt de meest dringende behoefte aan een gepast
optreden op het juiste niveau. In deze context heeft de Stad Brussel reeds het initiatief
genomen in de vorm van een “veiligheidscontract”, waarbij de samenwerking tussen
politiediensten, de stedelijke jeugddienst, de sociale instanties en het OCMW, in overleg
met lokale organisaties en groeperingen wordt nagestreefd en een geïntegreerde aanpak
van de problematiek wordt vooropgesteld. Binnen het “veiligheidscontract” wordt dan
voornamelijk aandacht besteed aan de preventie van anti-sociaal gedrag.

1.2.6.3

ALGEMENE

TENDENZEN

IN

BRUSSEL

BETREFFENDE

VEILIGHEID

EN

CRIMINALITEIT
Uit een analyse met betrekking tot de evolutie van criminaliteitscijfers (sociale en
buurtveiligheid) tussen 1991 en 1995 blijkt dat de stad Brussel een daling heeft
ondervonden van ± 25% wat betreft de aangegeven feiten van buurtcriminaliteit.
Terwijl men een merkbare daling van ± 53% constateerde wat betreft het aantal
diefstallen in woningen, zijn de gevallen van geweldadigheid toegenomen.
Tabel 30
Evolutie van de buurtcriminaliteit
agressie

91
Brussel
%

910
100

diefstal in
woningen

95
1.028
112,97

91
3.032
100

95
1.433
47,26

diefstal in
fabrieken

diefstal in
wagens

diefstal
wagens

Totaal

91

95

91

95

91

95

1.383
100

949
68,62

6.437
100

5.211
80,95

1.229
100

1.008
80,02

91

95

12.991
100

9.629
74,12

Een element dat niet terug te vinden is in deze analyse is uiteraard het aspect vandalisme.
Dit komt ongetwijfeld door het bijzonder anonieme karakter van dergelijke activiteiten en
door het feit dat veel gevallen zijn gericht tegen elementen in het openbaar domein.
Veelal wordt de kleine criminaliteit niet aangegeven (uit vrees dat er toch geen gevolg
aan gegeven zal worden). Het is zelfs in zoverre “geïnstitutionaliseerd” dat het herstel
van vandalisme een dagelijkse opdracht is bij het onderhoud en een vaste post in de
budgettering.
Uiteraard is dit aspect, met in het bijzonder de opvallende visuele impact van grafitti,
nauw verbonden met het optreden van jongeren-groeperingen en bepaalde jeugdculturen.
In die zin is de aanpak van de New Yorkse metro de programmatie van sociale,
preventieve maatregelen, in combinatie met promotie van kunst in de stad, een
interessant voorbeeld van een mogelijk alternatief en succesvol bestrijdingsmodel. Het
hiphop-project dat in de lente van ’97 in Schaarbeek op touw werd gezet gaat uit van
dezelfde visie: begrip en respect voor de jongerencultuur een positieve benadering geven.

1.2.6.4

DE SITUATIE IN LAKEN
Volgende figuren verschaffen ons een beeld van de situatie en tendenzen in verband met
misdaad en misdaad-verbonden activiteiten in Laken waarbij algemene indicaties worden
aangereikt uit cijfers van 1991 aangaande specifieke problemen met name: diefstal,
diefstal in, op of van voertuigen, vandalisme en druggebruik.
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Bron: “De sociaal-ruimtelijke structuur van het Brussels Gewest” - Acta Geographica
Lovaniensia 32”
Voor wat betreft diefstal met braak binnen het studiegebied worden de meeste gevallen
(tussen 60 en 160 geregistreerde feiten per jaar) gesignaleerd in de zone ten zuiden van
de spoorweg en in de Forumwijk en de De Wandstraat. Hier zou men kunnen spreken
van een criminaliteit van opportunisme en kan bijna een directe correlatie gemaakt
worden met het activiteiten-patroon in deze zones (onbewaakte bedrijven en inderdaad
de winkelconcentraties van Bockstael/Maria-Christinastraat en de Wandstraat).
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Bron: “De sociaal-ruimtelijke structuur van het Brussels Gewest” - Acta Geographica
Lovaniensia 32”
De concentratie van diefstallen van personenwagens is ook hoger (tussen 100 en 800
feiten/km²) rond het Bockstaelplein, maar het meest opvallend is de intensiteit
waargenomen op het Heizelplateau. Dit is niet verrassend gezien het aantal geparkeerde
wagens en de organisatie en aard van het parkeergebeuren (weinig formele of informele
bewaking, sociale controle, en parking gelinkt aan welbepaalde evenementen of
activiteiten - “Zaventem”-effect).
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Bron: “De sociaal-ruimtelijke structuur van het Brussels Gewest” - Acta Geographica
Lovaniensia 32”
Wat betreft het druggebruik en uiteraard het vandalisme zijn de cijfers voor Laken veel
lager (respectievelijk tussen 10 en 60 en tussen 10 en 30/km²) en vertonen een meer
verspreid beeld met hogere concentraties van geregistreerde feiten waar te nemen op
andere lokaties binnen het Gewest. Zoals reeds gezegd worden deze feiten ook veel
minder aangegeven en opgespoord.
Het is moeilijk en misschien zelfs onnodig om, in het kader van het Gemeentelijk
Ontwikkelingsplan, en reeds in dit stadium te trachten om een meer gedetailleerd beeld
te schetsen van de specifieke knelpunten of om precies die ruimtelijke en infrastructurele
elementen in kaart te brengen, die criminele activiteiten potentieel kunnen veroorzaken
of bevorderen.
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Bron: “De sociaal-ruimtelijke structuur van het Brussels Gewest” - Acta Geographica
Lovaniensia 32”
Uit gesprekken met vertegenwoordigers van de plaatselijke politie, blijkt dat de rol van
dergelijke elementen - zoals bijvoorbeeld afgeschermde of geïsoleerde gebieden, slecht
verlichte openbare ruimten, … niet de cruciale factoren zijn die aanleiding geven tot
crimineel gedrag.
De stedelijke bevolking heeft over het algemeen een vrij duidelijk omlijnd beeld van die
wijken of situaties die zij zelf als onveilig beschouwt. Tot deze door de bevolking als
onveilig aangeduide zones blijken vooral onbewaakte parken, lege winkelcentra en
winkelstraten (geblindeerde uitstalramen, ‘s avonds), , monofunctionele kantoorzones, en
grootschalige parkeerinfrastructuur, … te behoren waarbij de onveiligheid vooral ‘s
nachts wordt ervaren. Daarom is het van kapitaal belang dat bepaalde algemene
maatregelen aangaande straatverlichting, het ontwerp van openbare ruimten, het toezicht
op publieke plaatsen, in parken en op parkings, het vermijden van monofunctionele
bestemmingszones, aangaande de bestrijding van stedelijke degradatie, verlaten gebieden
of leegstaande gebouwen,... in het nadenken over veiligheid en criminaliteit moeten
worden ingerekend. Zij dienen uiteraard echter evenzeer in beschouwing genomen te
worden binnen de studie van de andere thematische onderdelen van dit document, zoals
bijvoorbeeld binnen de analyse van ‘het stedelijk landschap’.
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Het is belangrijk nog even stil te staan bij de zgn. subjectieve en objectieve
(on)veiligheid. Het subjectieve gevoel van (on)veiligheid zal vaak niet overeenkomen
met de objectieve onveiligheid.
Een in deze context sprekend voorbeeld in Laken, is de Prins Leopoldsquare. Deze
groene ruimte wordt frequent door bewoners geduid als een onveilige zone (waarrond
een sterk gevoel van onveiligheid leeft) vooral na het vallen van de avond.
Dit werd echter slechts ten dele gestaafd door criminele feiten. Alhoewel een groep
delinquenten deze buurt effectief als uitvalsbasis en ontmoetingsplaats bleek te gebruiken
en door de politie recentelijk in hechtenis werd genomen, bleek haar actieterrein vooral
elders te liggen.
Er moet op gebied van subjectieve veiligheid bijgevolg zeer voorzichtig worden
omgesprongen bij het maken van conclusies, vooral dan in die gebieden en buurten waar
culturele verschillen binnen de aanwezige bevolking een verschil tussen de
maatschappelijke gebruiken en gedragspatronen met zich meebrengen, die tot wederzijds
onbegrip en sociale (buurt)conflicten kunnen leiden.
Ook verschillen tussen
leeftijdsgroepen kunnen een dergelijk effect sorteren.
Hoewel fenomenen als jongerenbendevorming en vandalisme wel degelijk in Laken
voorkomen, mag daaruit niet geconcludeerd worden dat zomaar elke groep jongeren,
verzameld op een straathoek of op een plein, noodzakelijkerwijze kwalijke of zelfs
criminele bedoelingen heeft.
Net als in de meeste andere thematische domeinen behandeld in dit basisdossier, mag de
analyse van de complexe problematiek van de (on)veiligheid niet uitsluitend leiden tot
enkele noodzakelijke, specifiek gerichte acties, maar moet tevens gestreefd worden naar
een globale, geïntegreerde aanpak bestaande uit een gamma van onderling in verband
staande maatregelen, die beogen te anticiperen op de problemen en hun oorsprong,
eerder dan achter de vastgestelde feiten aan te rennen.
Voorkomen lijkt in deze context meer aangewezen dan genezen en de uitbreiding van de
politiemacht is dan effectief niet het enige mogelijke antwoord.
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De bestrijding van armoede en kansarmen is de essentiële voorwaarde voor een
duurzame verbetering.
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1.2.6.5

VEILIGHEID IN DE OMGEVING OF IN DE WONING

1.2.6.5.1 HULPDIENSTEN

1.2.6.5.2 POLITIE EN RIJKSWACHT
Het grootste deel van het Lakense studiegebied valt binnen het 8ste Politiedistrict van de
Brusselse Politie, terwijl de Mutsaardwijk ten noordoosten van de A12/Vuurkruisenlaan
onder de jurisdictie van het 11de politiedistrict valt. Binnen het bestudeerde gebied
bevinden zich drie politiekantoren:
− Commissariaat van de 8ste divisie (E. Bockstaellaan, 244)
− Commissariaat van de 11de divisie (Papenhoutlaan, 67)
− Wagenpost van de politie (Houa de Strooperlaan 141)
Daarbij komt nog een politie-antenne op het Heizelplateau (Keizerin Charlottelaan), dat
bemand wordt in geval van speciale gebeurtenissen op en rond het Expo-terrein. De
huisvesting van het politiecommissariaat in een deel van het voormalige gemeentehuis
aan het Bockstaelplein, blijkt, onafgezien van de goede toegankelijkheid van de plek,
alles behalve een ideale oplossing gezien de omvang, werking en het imago van de
hedendaagse politiemacht.
Naast de Brusselse politiediensten, is ook de Rijkswacht in Laken vertegenwoordigd : een
rijkswachtpost bevindt zich in de Stefaniastraat, n°87.

1.2.6.5.3 BRANDWEER EN AMBULANCEDIENSTEN
De Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische
Hulpverlening is georganiseerd op operationeel vlak om te kunnen optreden vanuit 8
geografisch verspreide voorposten en de Centrale Kazerne aan de Helihavenlaan. Bij
melding van een brand in Laken wordt interventie voorzien vanuit de voorpost VUB
(Dikke-Beuklaan 251, 1090 Brussel) met tegelijkertijd ondersteuning vertrekkend vanuit
de Centrale Kazerne of vice-versa. Vanuit de Centrale Kazerne wordt meestal de
volgende route gevolgd om Laken te bereiken: via Simon Bolivarlaan, Groendreef, De
Troozsquare en dan ofwel via Maria-Christinastraat/Houba de Strooper-Bockstaellaan;
Koningin-nelaan/Koninklijke
Parklaan;
Vilvoordsesteenweg/Van
PraetlaanVuurkruisenlaan. De beperkte mogelijkheden om het kanaal over te steken en de
verkeerscongestie op kruispunten en wegvlakken van deze hoofdroutes zorgen voor veel
wat hinder wat betreft het realiseren van optimale reactietijden naar de plaats van brand
of ongeval.
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1.2.7

CULTUUR EN TOERISME

1.2.7.1

CULTUUR
Cultuur, met grote C, is te Laken niet alleen aanwezig in de vorm van verscheidene
manifestaties die op de Heizel georganiseerd worden (Cadre Noir, antiekbeurs, …) en als
regionale of zelfs nationale aantrekkingspool fungeren, maar tevens in de vorm van het
Amerikaans Theater, het Theater Atelier, het Theater Copeau, het funerair museum.
Daarnaast vinden er vele culturele evenementen plaats die hetzij jaarlijks, hetzij
uitzonderlijk te Laken worden georganiseerd: de opening van de Koninklijke Serres, de
Breugheliaanse kermis, het feest van de Europese Unie, het muziekfestival Brosella Folk &
Jazz, de 24 hours of Kinépolis, …
Het cinemacomplex Kinépolis is inderdaad een supra-regionale aantrekkingspool:
jaarlijks lokt het complex ongeveer 3 miljoen bezoekers.
Het Koning Boudewijnstadion is eveneens een zeer belangrijke aantrekkingspool waar
niet enkel sportieve (voetbalwedstrijden, Memorial Ivo Van Damme, …), maar ook
culturele manifestaties plaatsvinden of vonden (De 40-60 festiviteiten voor Koning
Boudewijn, muziekoptredens, …).
Het belang van de meer “volkse” cultuur, de zogenaamde cultuur met kleine c, mag
hierbij echter zeker niet geminimaliseerd worden.
Verschillende plaatselijke socio-culturele verenigingen bevinden zich te Laken en zijn op
uiteenlopende terreinen actief: jeugdhuizen (Montana, jeugdclub De Branding, …),
culturele centra (Nekkersdal, contactcentrum Mellery, contactcentrum Modelwijk, …),
sportieve verenigingen (tennisclubs, petanqueclubs, …) en verscheidene andere (GESL,
Mosaïque).4
Het uitgebreide verenigingsleven te Laken biedt een grote diversiteit aan activiteiten aan:
alfabetiseringscursussen, kooklessen, sociale vorming, knutselateliers, postzegelbeurzen,
bibliotheken, mediatheken, spelbibliotheken, sportieve activiteiten voor alle leeftijden,
toneelanimatie, muzikale activiteiten en voorstellingen, …
De verschillende religieuze verenigingen, die een niet onaanzienlijk deel van de
bevolking groeperen, organiseren eveneens een serie activiteiten die bijdragen tot de
ontwikkeling van het sociale, culturele en religieuze leven.
Bij deze activiteiten en verenigingen met een permanente karakter, voegt zich de
punctueel georganiseerde evenementen: de Paaskermis op het Bockstaelplein, de
brocanten (oa. In de Houba De Strooperlaan de 3de zondag van juni), de braderieën
(Houba De Strooperwijk, Maria-Christinawijk: eerste weekend van september, de
Mutsaardwijk: in de De Wandstraat) en tevens de wekelijkse zaterdagmarkt op het
Bockstaelplein.
Als besluit kan men stellen dat Laken op het lokale niveau een dens en gediversificeerd
socio-cultureel weefsel bezit. Laken bezit eveneens een groot aantal monumenten
waarvan de mogelijkheden desondanks op dit ogenblik niet ten volle benut worden.
Een culturele herbestemming van deze waardevolle gebouwen zou een optimaal gebruik
van hun kwaliteiten toelaten.
4

zie hoofdstuk 1.2.4.2. - culturele voorzieningen
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Het voormalige gemeentehuis op het Bockstaelplein bijvoorbeeld zou door zijn locatie
een ideale culturele aantrekkingspool voor Laken kunnen vormen. Deze culturele pool
kan eveneens een coördinerende of op zijn minst informerende rol kunnen vervullen voor
de activiteiten georganiseerd door de verschillende wijkverenigingen. Het gebouw kan
lokalen, zalen, vergaderruimten, … ter beschikking stellen van deze verenigingen.
Anderzijds, aangezien de Vijfhoek door een groot deel van de Lakenaars ervaren wordt
als een belangrijke aantrekkingspool, dienen de verbindingen van het openbaar vervoer
tussen Laken en het Brusselse stadscentrum geïntensifieerd te worden, en dat vooral ‘s
avonds en ‘s nachts, teneinde eenieder in staat te stellen gebruik te maken van de
culturele mogelijkheden van het stadscentrum. De uurregeling van het bestaand
openbaar vervoer zou dus uitgebreid moeten worden naar de avond en de nacht toe of
een netwerk van nachtbussen zou kunnen uitgebouwd worden.

1.2.7.2

TOERISME

1.2.7.2.1 BESTAANDE TOESTAND
Gezien de gestage toename van vrije tijd, kan het toerisme beschouwd worden als een
dienstensector met sterke toekomstmogelijkheden, in het bijzonder belangrijk op het
gebied van de tewerkstelling. De toeristische sector karakteriseert zich door een in
verhouding groot aantal arbeidsplaatsen en is relatief beschouwd weinig onderhevig aan
automatisatie en delokalisatie.
Toerisme verzekert tevens relatief hoge inkomsten in verschillende domeinen die er
rechtstreeks verband mee houden zoals het hotel- en restauratiewezen, de organisatie van
beurzen en congressen, tentoonstellingen en evenementen, de vervoerssector, geleide
bezoeken, de handel en horeca. Daarnaast is er eveneens een onrechtstreekse en
substantiële positieve spin-off naar andere activiteiten. Het is bijgevolg essentieel zowel
voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest als voor de stad Brussel, met het historisch
centrum, om een doelgerichte toeristische beleidsvoering op te bouwen.
Het is belangrijk een onderscheid te maken tussen het recreatief toerisme en het
zakentoerisme.
Brussel is, volgens de gegevens van de Unie van Internationale Verenigingen, de tweede
belangrijkste congresstad ter wereld met een marktaandeel van 2,04% (na Parijs: 3,01%).
80% van het Brusselse toerisme is zakentoerisme en slechts 20% is cultureel of recreatief
toerisme.
De organisatie van beurzen en salons is een typisch voorbeeld van dit eerste type van
toerisme, met name het zakentoerisme (autosalon, Batibouw, Eurantica, internationale
boekenbeurs, vakantiesalon, Cocoon…). De congressen worden georganiseerd door het
Brussels International Congress Center, met zijn 16 zalen en een gemiddelde van 130.000
bezoekers per jaar.
In 1982 onthaalden de beurzen en salons van het
Tentoonstellingspark 2,3 miljoen bezoekers.
Het leeuwedeel van de toeristische activiteiten te Laken is dus van het type
zakentoerisme en vindt plaats in en om de Heizelvlakte.
Aangezien Laken geen belangrijk hotelcentrum is (afgezien dan van het Fimotel aan de
Keizerin Charlottelaan) verblijven de bezoekers hoofdzakelijk in het stadscentrum van
Brussel of ook te Zaventem.
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De economische spin-off van dit type van toerisme, ten goede van Laken zelf, is te
verwaarlozen. De bouw van hotels verspreid over de stedelijke periferie (desalniettemin
met vlotte openbaar vervoersverbindingen van en naar het Brusselse stadscentrum) is één
van de te nemen maatregelen ter bevordering van het toerisme te Laken. Door de
verspreide inplanting van de hotels wordt een te grote concentratie van toeristen op een
bepaalde plaats, en dus van de vorming van “toerisme-ghetto’s” vermeden.
Het recreatief en cultureel toerisme te Brussel concentreert zich in hoofdzaak rond vier
grote aantrekkingspolen:
het stadscentrum,
de Koninklijke wijk,
het Jubelpark en
de Europese Wijk.
Het Heizelplateau met inbegrip van het Koninklijk Paleis van Laken, de Koninklijke
Serres, de O.L.V.-Kerk van Laken, de Japanse Toren, het Chinees Paviljoen, het Atomium,
de infrastructuur van de Tentoonstellingspaleizen, het Koning Boudewijnstadion en
tenslotte het Bruparck-geheel (Kinépolis, Mini-Europe, The Village, Océade).
KAART 18

Tijdens onze analyse van het bouwkundig en landschappelijk patrimonium van Laken,
stelden we een grote rijkdom en diversiteit aan monumenten vast in deze zone van de
stad Brussel5. Bovendien is het beeld van Laken als Koninklijke verblijfplaats, een
positieve troef.
Bezoekersaantallen
BRUPARCK
1991
1992
Oceadium
250.000
220.000
Kinépolis
400.000
3.100.000
Mini-Europe
477.000
433.000
Atomium
475.100
433.207
Koninklijke Serres
116.356
85.894
Japanse Toren
Planetarium
Bron: Toeristische Federatie van de Provincie Brabant - jaarrapport 1993.

1993
210.000
3.250.000
428.000
428.092
79.921
23.600
29.470

Het Chinees Paviljoen was gesloten tijdens de periode, opgenomen in bovenstaande tabel
wegens restauratiewerkzaamheden. De Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis
schatten het jaarlijks bezoekersaantal van het Chinees Paviljoen en de Japanse Toren op
ongeveer 35.000.
Het profiel van de culturele toerist die Laken bezoekt, is dat van hetzij een Brusselaar die
nieuwsgierig is om zijn regio te ontdekken hetzij dat van de dagjestoerist die, na het
Brusselse stadscentrum te hebben bezocht, tevens enkele uurtjes uittrekt om de lakense
monumenten te bezichtigen. Momenteel profiteert Laken geenszins van deze groep
toeristen die enkel de autobus verlaten om gauw een foto te nemen van het Chinees
paviljoen, het Koninklijk Paleis of het Atomium.
Deze relatief belangrijke
bezoekersstromen nopen tot de aanleg van infrastructuren als parkings, wandelroutes,
restauratie en horeca, …
Het parkeerprobleem is, op dat vlak trouwens zeer nijpend. In het concrete geval van het
Chinees Paviljoen en de Japanse Toren bijvoorbeeld, zijn de parkeervoorzieningen voor
autobussen ruim onvoldoende, slecht bewegwijzerd en bovendien ronduit gevaarlijk voor
5

Voor de historiek en beschrijving van deze monumenten, zie hoofdstuk 1.3.2.3.
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groepen toeristen: er is plaats voorzien voor maximaal 3 of 4 bussen langsheen de drukke
verkeersaders.
Automobilisten dienen hun wagen achter te laten langsheen of zelfs op het trottoir naast
de tuin van het paviljoen.
Laken bezit dus een aanzienlijk toeristisch potentieel dat momenteel niet wordt benut en
noopt tot een herwaardering, niet enkel rechtstreeks ter bevordering van de toeristische
activiteit, maar ook onrechtstreeks als hefboom tot de revalorisatie van de omliggende
wijken zowel op economisch als op stedenbouwkundig vlak:
− een groot bouwkundig erfgoed;
Men mag niet uit het oog verliezen dat de aanwezigheid van een dergelijk rijk
patrimonium de commerciële basis vormt van het stedelijk cultuurtoerisme.
− meerdere groene ruimtes en landschappen;
− een veelheid aan recreatieve infrastructuren;
− een groot potentieel aan toeristen: de bezoekers van het Heizelplateau
(zakentoerisme) die aangespoord dienen te worden de stad (Brussel) en de omgeving
van het Heizelplateau (Laken) te bezoeken.
Zwakke punten op gebied van toerisme in Laken
− Gebrek aan een gericht waarderingsbeleid omtrent het cultureel en historisch erfgoed.
− Slechte kwaliteit van de stedelijke ruimte. De stedelijke ruimte rond de monumenten
is vaak ronduit slecht aangelegd en geconcipieerd (Chinees Paviljoen, Japanse Toren,
Koninklijk Paleis, Atomium, …). Er is een totaal gebrek aan kwalitatieve verbindingen
zowel tussen de monumenten onderling als tussen de monumenten en de andere
toeristische attractiepolen.
− Slechte uitbouw en organisatie van het parkeergebeuren.
− Gebrek aan infrastructuren om toeristen aan te trekken: hotels, restaurants, cafés,
winkels, …
− Geen uitgebouwd attractief cultureel imago; gebrek aan publiciteit en promotie.
− Afwezigheid van een omvattende, coherente en gerichte toeristische beleidsvorming.
(In dit opzicht heeft de “Assises de Tourisme bruxellois” reeds enkele opties
geformuleerd.)
Een coherent stedenbouwkundige visie blijkt dus een onontbeerlijke factor in de groei van
het toerisme en in de optimalisatie van de spin-off voor de lokale handel.
Voorstellen
− Waarderen en herwaarderen van het Lakens erfgoed.
− Uitbouw van een efficiënte verspreiding van informatie voor het vertrek en bij de
aankomst van de toeristen alsook tijdens hun verblijf.
− Uitbouw van een sterk imago van Brussel in het algemeen en Laken in het bijzonder.
− Een toeristische bewegwijzering voorzien zowel om de toeristen naar de parkings te
leiden als voor de voetgangers en gebruikers van het openbaar vervoer.
− Het voorzien van parkeergelegenheid voor autobussen in de omgeving van
monumenten zonder evenwel noch de visuele kwaliteit van de omgeving noch de
verkeersmobiliteit in het gedrang te brengen. Daarnaast is het aanbevolen voor de
lange duur elders parkeergelegenheid te voorzien (bijvoorbeeld in de buurt of
langsheen het kanaal).
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− Bevordering van de ontspanningsfaciliteiten met bijzondere aandacht voor de animatie
van de wijken.
− Kwalitatieve (her)aanleg en (her)inrichting van de openbare ruimte. De openbare
ruimte is immers de ruimte waarin de toeristische zich verplaatsen.
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1.2.8

HOOFDSTEDELIJKE EN EUROPESE ROEPING

1.2.8.1

DE POSITIE VAN LAKEN BINNEN EEN BREDER PERSPECTIEF
Voor wat betreft deze studie is het ook belangrijk de stad te bekijken in functie van haar
geografische diversiteit en een mening te vormen over de positie van Laken binnen de
ruimtelijke, economische en sociale structuur van de stad, als onderdeel van een bredere
beeldvorming die medebepalend is voor het imago van het stadsgewest in de Europese en
internationale context.
Laken vormt een bijzonder schakelgebied tussen het centrum van de stad en de rand.
Niet geteisterd door de bouwwoede of de Europese aanwezigheid zoals bijvoorbeeld in
de Leopoldswijk, de Noordwijk of het centrum heeft dit stadsdeel niettemin bepaalde
evoluties van stedelijke achteruitgang, zelfs stadsvlucht, moeten ervaren. Op het gebied
van mobiliteit is Laken inderdaad een doorgangszone tussen de autosnelwegring en het
centrum, maar niet in dezelfde mate als de Wetstraat-Belliardstraat. Toch zijn in dit
stadsdeel verschillende aantrekkingspolen van meer dan lokale betekenis gelokaliseerd.
Eerst en vooral vervult Laken een functie als woonzone in aansluiting met de binnenstad.
Opnieuw worden we geconfronteerd met de essentie van de stad waarin het leven,
verblijven en werken centraal staan. Zoals andere stadsgedeelten, resulterend uit een
geschiedenis van verschuiving en migratie, op gebied van bevolkingsstructuur wordt
Laken ook een ‘lieu de rencontre’ tussen verschillende sociale bewegingen en culturele
groeperingen.
De aanwezigheid van een aanzienlijke hoeveelheid groene ruimtes (parken en
Koninklijke Domeinen) zou Laken moeten confirmeren als een recreatieve pool voor de
stad en omgeving enerzijds ingevuld door de parken, anderzijds door de animerende
elementen van het Bruparck. Op zijn minst kan men spreken van een groene long, dit in
sterk contrast tot het grotendeels verstedelijkte Brussels Gewest.
Op andere domeinen heeft Laken ook een belangrijke bijdrage te leveren voor wat betreft
de economische, culturele en toeristische aantrekking van de stad ondermeer door de
lokatie van de Heizelactiviteiten, het Koninklijk imago van het gebied en de belangrijke
elementen van het stedelijk patrimonium.

1.2.8.2

BESLUIT
Brussel heeft een bijzondere plaats in het regionale, nationale en internationale landschap
zoals alle hoofdsteden of historische metropolitane gebieden.
In oppervlakte- of bevolkingstermen kan Brussel misschien niet vergeleken worden met
steden zoals Parijs of London, maar in termen van de betekenis van de stad en functies
van de stad en in termen van de samenstellende elementen die een “grootstad” en het
imago van een grootstad definiëren is Brussel ongetwijfeld nog aan de afspraak. Brussel
heeft de potentie om een woonkwaliteit en een woon-werkrelatie te onderbouwen
vergelijkbaar met andere middelgrote steden. Brussel is de zetel van parlementen, is een
cultureel toeristisch centrum met internationale uitstraling, heeft een bijzonder en
specifiek patrimonium van bebouwing en landschap en heeft, misschien versplinterde,
maar sterk aanwezige stedelijke cultuur.
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Laken draagt tot dit alles bij als woongebied, vergelijkbaar met een Montmartre of een
Chelsea; als een parkgebied waarin parallellen met de ‘Bois de Boulogne’ of ‘Hyde Park’
pertinent zijn; als lokatie van de Koninklijke Paleizen en zoals de verbinding
Warandepark-Tervuren is er ook een ruimtelijke beeldvorming verbonden aan de
Koninklijke aanwezigheid.
De serres zijn kwalitatief misschien de meest
indrukwekkende van Europa - de link met de kwaliteiten van Kew Gardens is niet
ongepast. Wat de Heizelvlakte betreft, heeft Brussel een “International Exhibition
Centre”, een Expo-erfenis vergelijkbaar met de Messe van Frankfurt of het gebied
Montjuich van Barcelona. Dus de troeven en elementen van een Europese stad met
historische achtergrond zijn zeker aanwezig als componenten van een coherent
grootstedelijk geheel. Naast de internationale functies, de bestuursfuncties en de
centrumfuncties vormen deze elementen een belangrijke meerwaarde in Laken en voor
de hoofdstad in het algemeen.
Vlaanderen en Wallonië beschouwen Brussel als een poort naar de wereld, als een
bestuursstad en uiteraard als een woon- en werkstad. Brussel moet zich ook zo profileren
om deze vertikale en horizontale stedelijke matrix te optimaliseren zodat de tendenzen
van verlies van hoogwaardige industriële activiteiten, jobs en kapitaalkrachtige inwoners
ten opzichte van de periferie kan gerelativeerd worden.
Het moet duidelijk worden dat de uitbouw van de hoofdstedelijke functie van Brussel en
de uitbouw van een kwalitatieve woonomgeving voor de Brusselaars met elkaar
verzoenbaar zijn en dat beiden mekaar zelfs kunnen versterken.
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1.3

DE VORM VAN DE STAD

1.3.1

DE OPENBARE RUIMTE

1.3.1.1

HISTORISCHE ONTWIKKELING : URBANISATIE VAN LAKEN
Een ruraal dorp

KAART 8

In 1827 schreef de toenmalige burgemeester van de gemeente Laken aan de
districtscommisaris van de Brusselse agglomeratie dat zijn gemeente uitsluitend ruraal was
en bovendien gesitueerd op het grote afstand van Brussel, waarmee zij niets gemeen had,
en dus niet als een voorstad kon beschouwd worden zodat het weinig waarschijnlijk leek
dat er nieuwe wegen naar Laken zouden worden aangelegd. De geschiedenis gaf hem
geen gelijk. Veel van de oude wegenis (kaarten van Ferraris, Vandermaelen) kan in het
huidige stratenpatroon nog herkend worden, met uitzondering van de wegen die eertijds
Laken met Neder-Over-Heembeek en Strombeek verbonden, maar door de aanleg van het
Koninklijk Park werden opgeheven.

De annexatie bij Brussel
Net als bij de andere voorsteden van de hoofdstad, is de ontwikkeling van Laken
verbonden met de groei van Brussel. De aanhechting van Laken bij Brussel gebeurde in
twee fazen :
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-

Wet van 19 augustus 1897 : door deze wet worden de aan kanaal liggende Groendreef
en de vlakte van Thurn en Taxis aan Brussel afgestaan tegen een schadeloosstelling van
120.000 toenmalige frank. Een ander terrein werd bij Schaarbeek gevoegd, namelijk
het terrein gelegen tussen het kanaal en de Kleine Zenne en tussen de brug en de
spoorlijn naar Gent. Bij Laken werd in ruil een zone van 72 ha. gevoegd die
oorspronkelijk bij Neder-Over-Heembeek behoorde. Bij een wet van 10 augustus 1905
werden industrieterreinen langsheen het kanaal bij Molenbeek en Jette gevoegd terwijl
aan de westgrens van Laken een langgerekte strook grond werd toegevoegd.

-

Wet van 30 maart 1921 : door deze wet hield Laken op te bestaan als een
onafhankelijke gemeente. Op voorstel van Adolphe Max stelde de Kamercommissie
voor dat Laken, Neder-Over-Heembeek en Haren alsook het deel dat in 1897 bij
Schaarbeek was gevoegd, bij Brussel zouden worden aangehecht. De redenen waren
divers : het verzekeren van uitbreidingsruimte voor de stedelijke ontwikkeling, de
uitbreiding van de zeehaveninstallaties, de precaire financiële toestand van Laken
wegens het onttrekken van een groot deel van het Lakens grondgebied aan
belastingheffing door de uitbreiding van het Koninklijk Domein.
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Een explosieve urbanisatie
De explosieve ontwikkeling van Laken in de tweede helft van de 19de eeuw blijkt
ondermeer uit onderstaande cijfers
(bron: Stadsarchief, Openbare Werken n°53106)

1872 - 14.239 inwoners
1.680
13.600 m²
75 m
832

huizen
bestrate gemeentelijke wegen
gemeentelijke riolering
geen gekanaliseerde waterlopen
leerlingen in 3 lagere scholen

1907 - 32.500 inwoners
4.150
345.000 m²
39.500 m
35.400 m
3.400

Groei %

huizen
bestrate gemeentelijke wegen
gemeentelijke riolering
gekanaliseerde waterlopen
leerlingen verspreid over
. 8 kleuterscholen
. 6 lagere scholen
. 2 secundaire scholen

251%
2.537%
52.666%
35.400%
408%

In een dertigtal jaren (1872-1907) werd heel de zone onder de St.-Lambertuskerk (Reper
Vrevenstraat- Heizelstraat) en ten westen van de Koninklijke Parklaan verstedelijkt. De
centrale spil in deze ontwikkeling werd gevormd door de nieuwe Emile Bockstaellaan.

De invloed van Leopold II
De aanzet tot de verstedelijking van het landelijke dorp Laken hangt nauw samen met het
urbanistisch beleid van Leopold II: deze wilde van Laken “een plaats met standing maken,
die een koninklijke residentie waardig was”. Na de onafhankelijkheidsverklaring had de
Belgische Staat de koningen de beschikking gegeven over het kasteel dat in 1784
opgetrokken was voor Albert von Saxen Teschen, de toenmalige gouverneur-generaal van
de Nederlanden.
De aanleg van de Koninginnelaan dateert uit de tijd van de bouw van de nieuwe
O.L.V.-kerk waarmee Leopold I de nagedachtenis wilde eren van koningin Marie-Louise.
Vertrekkend vanaf het Liedtsplein liep deze in 1853 geplande rechtlijnige weg van 35
meter breed vanaf de in 1872 ingewijde O.L.V.-kerk tot over het kanaal. Voltooid in 1888
(tot aan het Liedtsplein) vormde deze laan de ruggegraat van de eerste faze in de
ontwikkeling van het gemeentelijk stratennet.
De eerste ingreep van Leopold II te Laken bestond in de aanleg van een openbaar park (het
Park van Laken) in 1876, waar er reeds sinds 1867 sprake van was.
In 1876 werd het door de bankier Leon Lambert, mandataris van Leopold II, voorgedragen
plan aanvaard voor de aanleg van een grote wegenlus vertrekkende vanaf de O.L.V.-kerk
in een wijde boog naar het kruispunt van de Dikke Linde en vandaar terug naar het kanaal
toe: de toekomstige Koninklijke Parklaan en de Van Praetlaan. In de periode 1876 tot
1897 werden hiertoe de nodige onteigeningen uitgevoerd. De eerste Van Praetlaan werd
in 1880 voltooid, maar de verdere vergroting van het koninklijk domein deed het tracé
verder in oostelijke richting opschuiven. Uiteindelijk zal de Van Praetlaan, volgens het
huidige tracé, pas in 1910, enkele maanden na de dood van de koning, voltooid zijn. In
wezen stemt het tracé van de Van Praetlaan overeen met een deel van de noordelijke lus
van de door Viktor Besme voorgestelde ringlaan (plan 1862) en sluit daarmee aan op de
lanen van de huidige middenring.
De laatste en tevens meest monumentale van alle nieuwe wegen waarmee Leopold II de
hoofdstad heeft uitgerust, is de Meiseselaan, heden opgenomen in de autostrade A12
Brussel-Antwerpen. Deze 156 m. brede laan, aangelegd vanaf 1902, verbond de
koninklijke domeinen van Laken en Boechout.
De stelselmatige uitbreiding van het Koninklijk Domein binnen het tracé van beide nieuwe
lanen en het kanaal, noopte tot het supprimeren van een serie oude, smalle straatjes rond
de O.L.V.-kerk. Het plan van de volledige transformatie van deze wijken werd in 1905
door het gemeentebestuur goedgekeurd : de Wijngaardstraat werd verbreed door de
afbraak van alle bouwsels opgetrokken langs de grens van het Koninklijk Domein. De
STAD
BRUSSEL

februari 1998

GemOP BRUSSEL - DEELPLAN LAKEN

BASISDOSSIER

88

geplande afbraak en heropbouw van de wijken gelegen tussen de Wijngaardstraat, de
Paleizen-over-de-Bruggenstraat en de Kerkstraat kon niet worden uitgevoerd wegens het
overlijden van Leopold II in 1909. Enkel de aanleg van het 21 Juli-plein naar de plannen
van architect Girault kon worden voltooid.
De ingrepen van Leopold II beperkten zich niet enkel tot prestigieuze stedelijke verfraaiing,
in 1904 werd aangevangen met de overwelving van de Molenbeek, een smalle, tot open
riool verworden beek die doorheen de gemeente kronkelde en frequent overstroomde.
Reeds in 1884 had Leopold II een riolering laten aanleggen om dit probleem op te lossen,
maar deze bleek ruim onvoldoende. De overwelvingswerken, alsmede de aanleg van twee
expansiebassins en een collector, waren voltooid in 1907.

De ontwikkeling van het Heizelplateau
Bij het overlijden van Leopold II werd de Heizelvlakte aan de Staat overgedragen, die het
gebied op haar beurt in 1926 afstond aan de stad. Het was de bedoeling geweest van
Leopold II om de vlakte te verkavelen en als woonwijk te laten inrichten, maar sinds 1909
is het terrein braak blijven liggen. De inrichting van de wereldtentoonstelling betekende
de definitieve ontsluiting van het gebied.

De verstedelijking van de noordelijke wijken
De verstedelijking van het gebied ten noorden van het Koninklijk Domein en van de
gebieden aan weerszijden van de Heizel zette zich pas goed in na de tweede wereldoorlog
en was rond 1970 haast volledig voltrokken. Hetzelfde geldt voor de wijken ten noorden
van het Brugmann-hospitaal. De grootste impuls is hier de sociale woningbouw: in het
kader van een naar aanleiding van de wereldtentoonstelling van 1958 genomen
regeringsinitiatief, werd hier vanaf 1963 de Modelwijk opgetrokken, 1.030 woningen in
hoofdzaak hoogbouw op een grote groenvlakte.

Overzicht: ontwikkeling van het Lakense stratennet in de 2de helft van de
19de eeuw
Volgende tabel geeft voor verschillende straten de datum van het koninklijk besluit voor
aanleg of heraanleg:
Straatnaam
Datum Koninklijk Besluit
Cipletstraat
5 oktober 1900
Claessensstraat
15 juni 1877
Clementinastraat
13 maart 1874
Drootbeekstraat
28 februari 1893
Fransmanstraat
2 maart 1871
Gasstraat
2 maart 1874
Gravin van Vlaanderenstraat
19 augustus 1882
Kerkeveldstraat
10 mei 1859
Ketelstraat
17 november 1890
Koninginnelaan
18 juli 1853
Koningsschapsstraat
6 februari 1878
Kroonveldstraat
26 januari 1880
Leopoldstraat
26 januari 1880 en 30 mei 1887
Marie-Christinastraat
17 juni 1874 en 15 juni 1877
Medoristraat
15 juni 1885
Mellerystraat
2 december 1876
Molenbeekstraat
26 juli 1866 en 15 juli 1874
O.L.V.-voorplein
20 april 1863
Ste.-Annadreef
30 mei 1866
Steenbakkerijstraat
17 november 1890
Meisesesteenweg
9 januari 1903
Stefaniastraat
14 mei 1879
Steylsstraat
26 juni 1886
Tielemansstraat
14 mei 1879
Van Gulickstraat
5 oktober 1900
Van Praetlaan
2 december 1876
Wautierstraat
4 november 1871
Willemsplein
17 november 1890
(Bron: Cosyn, A., Laeken, Ancien et moderne, Brussel, 1904)
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1.3.1.2

DE ONTWIKKELING VAN DE HEIZELVLAKTE
De urbanisatieplannen van Leopold II
Tussen de koninklijke domeinen van Laken en Stuyvenberg en de St.-Lambertusparochie in
het zuiden en de Romeinse Steenweg die zijn noordelijke heuvelkam vormt, ligt de vlakte
van Ossegem of Verregat. Deze vlakte had rond de 19de eeuw het typische uitzicht van
het randgebied rond Brussel : uitgestrekte landbouwzones met hier en daar een
buitenverblijf van gegoede burgers. Het naar het zuiden gerichte terrein behoort tot de
noordelijke helling van de kuip van Brussel en bood voor de verkaveling een mooi
panorama op de stad.
Het plan om de zogenaamde Heizelwijk te urbaniseren, is van Leopold II afkomstig.
Gedurende een twintig jaar, van 1889 tot 1909, wist Leopold II door een beleid van
aankopen en onteigeningen een uitgestrekt domein van bijna 200 ha. bijeen te brengen.
Het globale plan om een nieuwe wijk palend aan het koninklijk paleis aan te leggen werd
echter niet uitgevoerd: tijdens de regeerperiode van Leopold II werden enkel de Houba de
Strooperlaan en de Emile Bockstaellaan getrokken, alsook het begin van de Meiseselaan,
een brede weg die het paleis van Laken met het Koninklijk Domein van Boechout diende
te verbinden. Bij het overlijden van Leopold II in 1909, werd de Heizelvlakte aan de
Belgische Staat overgedragen.
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De wereldtentoonstellingen van 1935
Met het oog op de wereldtentoonstelling was de in 1922 opgerichte ‘Ligue Bruxelles Exposition 1930’ belast met de keuze van een geschikt terrein : de meningen waren
verdeeld tussen het park van Woluwe en de Heizelvlakte. De rol van een grote
tentoonstelling als motor voor de groei van een nieuwe wijk en het feit dat in het oosten
van Brussel de vorige tentoonstellingen waren ingericht, deden de balans in het voordeel
van de Heizel overslaan. Door een domaniale wet uit 1926 stond de Staat de 123 ha. van
de Heizelvlakte, met inbegrip van het Ossegempark, af aan de stad Brussel, wat het sein
betekende voor de ontsluiting van dit gebied.
In 1930, bij de honderdste verjaardag van de Belgische onafhankelijkheid, besliste het
stadsbestuur van Brussel een stadion te bouwen op de Heizelvlakte, naar ontwerp van
architect J. Van Neck, tevens hoofdarchitect van de tentoonstelling. Als ruggegraat
ontwierp Van Neck de brede Eeuwfeestlaan vanaf het St.-Lambertusplein stijgend naar de
top van de Heizelvlakte, waar het Belgiëplein en de vijf hoofdpaleizen zich bevinden.
Dwarswegen verbonden de Eeuwfeestlaan met de Meiseselaan en de Houba de
Strooperlaan waar acht toegangspoorten werden voorzien. De hoofdgevel van het Groot
Paleis domineerde niet enkel het tentoonstellingsterrein, maar was vanuit het stadscentrum
als vluchtpunt van de perspectieflijn duidelijk waarneembaar aan de horizon toen die nog
niet door de huidige hoogbouw aan het oog was onttrokken.
Het was de bedoeling om na de expositie enkel de vijf paleizen, het Ossegempark en het
stadion te behouden en de rest van de Heizelvlakte als woonwijk in te richten: de percelen
werden reeds door de plattegrond van de tentoonstelling aangegeven.
De grootse opzet van dit evenement blijkt uit enkele cijfers: 20 miljoen bezoekers, 182
gebouwen - gaande van expopaleizen tot kleine privépaviljoenen - werden opgericht,
deelname van 25 landen, meer dan 300 congressen, optochten en festivals. De
manifestatie vroeg 10 jaar voorbereiding.
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Wereldtentoonstelling van 1958
De crisis van de jaren ‘30 en de Tweede Wereldoorlog hadden de verkaveling van de
Heizel belet, zodat de tentoonstelling van 1958 op dezelfde terreinen kon plaatsvinden en
van de bestaande infrastructuur kon genieten. De stedenbouwkundige werken bestonden
hoofdzakelijk in de aanleg van de eerste stadsautosnelwegen van de kleine ring en de
aanzet van de noordelijke lus van de grote ring : zij moesten dienen om de toenemende
verkeersstroom vlotter te laten verlopen en Brussel de aanschijn te geven van een moderne
stad.
De totale tentoonstellingsoppervlakte werd uitgebreid met het park van Laken en het
Belvédère en kwam daarmee op ca. 200 ha. Hoewel het tracé van enkele wegen werd
gewijzigd, werd de algemene inrichting vooral bepaald door de oprichting van het
Atomium halverwege de Eeuwfeestlaan. De bezoekers konden zich verplaatsen via
ondermeer een stoeltjeslift van waaruit ze een mooi overzicht over de tentoonstelling en
een panorama over de stad hadden. Het Atomium moest het centrale punt worden van
een meer radiale aanleg ter vervanging van het axiale ontwerp van 1935. Het perspectief
op de gevel van het Groot paleis werd daarmee onderbroken: het contrast tussen het Groot
Paleis en het Atomium illustreert de verandering in stedebouwkundige en architectonische
opvattingen.
Op zes maanden tijd lokte deze tentoonstelling, waaraan 46 landen en 8 internationale
organisaties deelnamen, 35 miljoen bezoekers.
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Recente ontwikkelingen
Sinds mei 1985 vormt de Heizel het eindpunt van één van de Brusselse metrolijnen
waardoor de functie van de site nieuwe socio-culturele impulsen kreeg : in 1988 werd met
privé-kapitaal het recreatiepark ‘Bruparck’ opgericht.
Dit park omvat een
bioskoopcomplex (Kinepolis) van 25 zalen, een waterpretpark (Oceadium), een miniatuur
Europa (Mini Europe) en een horeca-gedeelte (The Village). Daarnaast werd tevens de
sportinfrastructuur uitgebreid: naast het stadion bevindt er zich een tennisclub,
voetbalterreinen en de zetels van het Belgisch Olympisch Interfederaal Comité (B.O.I.C.)
en de Koninklijke Belgische Voetbalbond (K.B.V.B.).
In de loop der jaren werden de expopaleizen uitgebreid. In 1958 werden de vijf uit 1935
stammende paleizen aan beide zijden met één paleis uitgebreid terwijl het geheel aan de
achterkant verbonden werd door de constructie van een dwarse hal (de Patio). Door deze
nieuwe functionele inrichting, die tot op vandaag in gebruik is, werd de toegang naar het
Groot Paleis naar de achterkant verlegd, waar een parkeerzone was aangelegd die aansloot
op de noordelijke lus van de grote ring. De monumentale zuidelijke ingang met haar
waterpartijen, fonteinen en de indrukwekkende paleisgevel, raakte daarmee in onbruik. In
totaal omvatten de expogebouwen momenteel 12 paleizen met een totale oppervlakte van
125.000 m². Bijna het gehele terrein is nu in gebruik genomen, zij het voor een groot deel
door parkeerterreinen. Enkel het lager gedeelte vormt nog een aaneengesloten groene
ruimte gevormd door de openbare parken van Ossegem en Laken die aansluiten op de,
voor het publiek niet toegankelijke, Koninklijke Domeinen van Laken, Belvédère en
Stuyvenberg.
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1.3.1.3

DE STEDELIJKE STRUCTUUR

KAART 9

Het beeld dat men heeft van een gebied wordt, naast de overheersende
bebouwingstypologie, vooral bepaald door de aanwezige openbare ruimte en door haar
specifieke patrimonium.
Bepaalde grote structuren ordenen de stad en maken haar leesbaar en begrijpbaar, niet
alleen in de ruimte, maar ook in haar ontstaansgeschiedenis.
Het beeld van Laken op het gebied van de openbare ruimte wordt vooral bepaald door
enkele grote assen, de parken en het Bockstaelplein. De interventies van koning Leopold
II, de koning-urbanist, zijn zeer sterk bepalend geweest voor de stedenbouwkundige
structuur van het nieuwe Laken.

1.3.1.3.1 STRUCTURERENDE ELEMENTEN OP STEDELIJK NIVEAU
KAART 10

Drie noord-zuid gerichte, grootstedelijke assen doorkruisen Laken : de
Bockstaellaan/Houba de Strooperlaan, de beide parallelle wegen Van Praetlaan en
Vuurkruisenlaan en tenslotte de Koninginnelaan/Koninklijke Parklaan. Beide laatste assen
vloeien samen in de verkeerswisselaar Dikke Linde naar de parallelle wegenstructuur
Madridlaan/autostrade A12/ Meiseselaan/Rode Kruislaan.

De Koninginnelaan/Koninklijke Parklaan tot aan de Dikke Linde
De Koninginnelaan, als onderdeel van het koninklijk tracé, en formeel beëindigd door de
O.L.V. Kerk van Laken, is een zeer sterke visuele as die een verbinding legt met de rest van
Brussel. Deze wordt gekenmerkt door een opeenvolging van fysische barrières die
vandaag afbreuk doen aan haar eenduidige opzet. Als we Laken benaderen vanop het
Liedtsplein (Schaarbeek) moeten we eerst onder de spoorwegbundel tussen Noordstation
en Schaarbeekstation, daarna over het kanaal, om dan in een tunnel te duiken onder de
ringspoorweg en ons vervolgens op het vroegere voorplein van de Kerk, onherkenbaar
geworden door de zware verkeersinfrastructuur, te verliezen.
Achter de Kerk slingert de Koninklijke Parklaan zich verder langs het Koninklijk Domein.
Typo-morfologisch zien we hier een duidelijke analogie met de Wetstraat: ook hier wordt
de streng formele structuur, die een rechte verbinding legt met het centrum, achter het
Jubelpark verdergezet met een slingerende Tervurenlaan (naar Engels landschapsmodel).

De Van Praetlaan en de Vuurkruisenlaan
De oostkant van het Koninklijk Domein wordt geflankeerd door de Vuurkruisenlaan en de
Van Praetlaan. Beide éénrichtingssnelwegen worden van elkaar gescheiden door een
strook groen die wordt doorsneden door een dubbele tramlijn. In oorsprong werden beide
lanen aangelegd als landschappelijke parklanen met meerdere bomenrijen. Door de
enorme verkeersfunctie die beide lanen vandaag moeten opnemen, is de centrale
groenstrook kwalitatief sterk gedegradeerd en een herwaardering als parkelement dringt
zich op.
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De Emile Bockstaellaan en haar verlengde, de Houba de Strooperlaan
De Bockstaellaan is een lange recht aangelegde as, weliswaar met twee knikken, met
stedelijke allure zowel door haar breedte als door de erlangs gebouwde herenhuizen.
Vooral het deel ten zuiden van het Bockstaelplein heeft het karakter van een
grootstedelijke boulevard terwijl meer naar het noorden toe (de Houba de Strooperlaan)
het beeld meer overeenstemt met dat van een bebouwde steenweg. De Bockstaellaan
vormt de ruggegraat van het grootste deel van residentieel Laken.

Het Bockstaelplein
De afmetingen, de functie als marktplein en als verkeersknooppunt voor het openbaar
vervoer, alsmede de centrale ligging tussen belangrijke winkelstraten en de aanwezigheid
van het monumentale voormalige stadhuis met zijn belforttoren geven aan het
Bockstaelplein een grootstedelijke allure. Dit beeld wordt echter verstoord door de
chaotische organisatie van het verkeer, de manke morfologische aansluiting op de
winkelstraten, de heterogeniteit van de bebouwing - men denkt hierbij bijvoorbeeld aan
het contrast tussen het eclectische stadhuis en de banale doosarchitectuur van de GBBrico.
Vraag is of het Bockstaelplein op morfologisch vlak ooit een klassiek, gesloten plein moet
worden: één van zijn inherente karakteristieken is immers dat de pleinwanden niet
gesloten zijn en als het ware in alle richtingen wegvloeien. Dit wordt deels verklaard door
het feit dat het Bockstaelplein als een plateau boven de spoorlijnkruising is aangelegd.
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Anderzijds geeft net deze concentratie van verschillende verskeerstromen (metro-treinauto-tram) het plein een wezenlijk dynamisch karakter, wat een positieve invloed kan
hebben op de ruimtelijke beleving van het plein op voorwaarde dat de pleinaanleg
weloverdacht gebeurt.

Eeuwfeestlaan - Belgiëplein - Atomiumsquare - St.-Lambertusplein
Geconcipieerd volgens de Beaux-Arts traditie van de perspectivische as, is de
Eeuwfeestlaan, uitmondend in het Belgiëplein en het Groot Paleis, de laatste van haar soort
die in Brussel werd aangelegd. Zij kan naar opzet vergeleken worden met o.a. de
Wetstraat en het Jubelpark, de Regentschapsstraat en het Justitiepaleis, de Koninginnelaan
en de OLV.-Kerk, de Koningstraat en de Koninklijke St.-Mariakerk, de Leopold II-laan en
de Basiliek van Koekelberg. Later werd halverwege de Eeuwfeestlaan het Atomium
opgetrokken, dat het Groot Paleis in z’n schaduw stelt.
Het huidige beeld van de Eeuwfeestlaan is minder prestigieus : vandaag fungeert de brede,
ontdubbelde laan hoofdzakelijk als parkeerzone, overdag voor pendelaars, ‘s avonds voor
het recreatiepark Bruparck en de Kinépolis. Het vertrekpunt van de laan, het
St.-Lambertusplein, is een weinig overzichtelijk knooppunt met een heterogeen karakter.
Hetzelfde geldt helaas ook voor het eindpunt van de zichtas: het Eeuwfeestplein fungeert
als een grauw asfaltveld waar bussen, auto’s, vrachtwagens en taxi’s een gevecht om
voorrang leveren.
Het Belgiëplein ligt bezaaid met private parkings, hekken,
tickethuisjes,...
De nieuwe tentoonstellingspaleizen schreeuwen hun banaliteit en de aanleg van de
Esplanadelaan is niet meer dan een troosteloze parking. Het Atomiumplein doet dienst als
verkeersrotonde. Het beeld van de hele omgeving van de Eeuwfeestlaan is dat van een aan
het parkeren overgeleverde betonvlakte begrensd door een weinig coherente en
willekeurig ingeplante bebouwing.

STAD
BRUSSEL

februari 1998

GemOP BRUSSEL - DEELPLAN LAKEN

BASISDOSSIER

96

De spoorwegtracés
De spoorlijn loopt langsheen de achterzijde van de bebouwing en bepaalt dus minder
rechtstreeks de publieke ruimte. Toch weegt zij zeer sterk door op de dynamische
beeldvorming van een stad: de trein- of metroreiziger snelt doorheen weinig verzorgde
binnengebieden, blinde hangars, depots van autowrakken, ... en ervaart de ruimte tussen
zijn vertrek- en aankomstpunt als een louter doorgangsgebied, een onverzorgde restruimte.
Het niet ingekokerde deel van het metrotraject tussen het Bockstaelplein en de halte
Pannenhuis is hiervan een typisch voorbeeld.
Voor de bewoners van de doorsneden bouwblokken veroorzaakt de aanwezigheid van de
spoorlijn een conflictsituatie tussen hun privésfeer (de achterkant van hun woning) en de
publieke sfeer (de onbekende maar observerende trein- of metroreiziger).
De
woonkwaliteit vermindert sterk onder de hinder veroorzaakt door de trein en vele panden
komen leeg te staan.

Het kanaal
In het zuiden snijdt het kanaal Laken af van de rest van het Brusselse stadscentrum : de
verbinding gebeurt via twee bruggen: de Troozbrug en de Van Praetbrug. Dit heeft een
zeer grote invloed op de beleving van het ‘binnenkomen in Laken’ : deze bruggen fungeren
als poorten in beide richtingen, zowel tot Brussel als tot Laken. Morfologisch is zulks een
zeer boeiend gegeven dat interessante stedenbouwkundige oplossingen mogelijk maakt
maar op gebied van mobiliteit stelt dit uiteraard problemen : momenteel zijn beide
bruggen dan ook uitsluitend gericht op het overzetten van verkeersstromen zonder
aandacht voor de ruimtelijke context van het kanaal.
De waterkant van het kanaal bezit in zich een ruimtelijk potentieel dat recreatief kan
aangewend worden. Een stuk van de Vilvoordsesteenweg, met name het stuk tussen beide
bruggen, werd recentelijk heraangelegd in de geest van een kadepromenade. Momenteel
betreft het een geïsoleerde aanzet, die echter verdient opgenomen te worden in een
ruimere visie op de ontwikkeling van de kanaalzone.
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1.3.1.3.2 LANDMARKS, PERSPECTIEVEN EN PANORAMA’S
Beeldbepalende gebouwen en ruimtelijke herkenningspunten
KAART 9

Laken beschikt over enkele gebouwen die van ver buiten haar grenzen zichtbaar zijn en
dus mee het beeld bepalen van Brussel : het Atomium, de OLV.-Kerk, de Japanse toren en,
zij het in mindere mate, de belforttoren van het Bockstaelplein. Daarnaast maken ook de
hoogbouw van de Modelwijk en de Forumwijk deel uit van de Brusselse horizon.
Binnen Laken zelf zijn deze ‘landmarks’ uiteraard opvallend aanwezig en bepalen mede
het beeld van bepaalde wijken. Zo bepaalt het Atomium sterk de omringende wijken
(Palfijnsquare, Stienonlaan, Stevens-Delannoyestraat ) en hetzelfde geldt voor de OLV.Kerk (Oud Laken rond de Paleizenstraat-over-de-Bruggen, Kerkeveldstraat, Leopold I-straat,
Bockstaelplein).
Naast deze opvallende stedelijke herkenningspunten markeren nog vele andere
constructies hun onmiddellijke of een ruimere omgeving: het Heizelstadion, de St.Lambertuskerk, het Koninklijk Paleis en de Koninklijke Serres, het Chinees Paviljoen, het
Vredegerecht, het Groot Paleis en de colonnadegevels rond het Belgiëplein, de
Sobieskibrug, de Kadettenschool, de Byrhh-gebouwen, de spoorwegbrug over het kanaal,...

De invloed van het reliëf: panorama’s op Brussel
Het reliëf van Laken loopt op naar het noorden toe: de hoogste punten zijn de site van de
Modelwijk, deze van de Forumwijk en de heuvel in het park van Laken - bekroond door
het Leopold I monument - en vormen een kam rond Brussel. De laagste worden bepaald
door de valleien van de Molenbeek en de Zenne. Deze geografische context verschaft
Laken enkele mooie vergezichten op Brussel.
Het meest spectaculaire panorama is ongetwijfeld dat vanaf de voet van het Leopold I
monument van waaruit, bij helder weer, haast heel de Brusselse skyline kan overschouwd
worden. Andere panoramapunten met een weids uitzicht zijn het Belgiëplein en het
Modelwijkplein.
Bovenaan de St.-Annadreef en Medoristraat heeft men een uitzicht op de torens van de
Noordwijk. Vanuit het hoger gedeelte van het Clementinapark alsook langsheen de
Koninklijke Parklaan (ter hoogte van het Ste.-Annadreefpark) heeft men een uitzicht over
Laken en Jette.

1.3.1.3.3 STRUCTURERENDE ELEMENTEN OP WIJKNIVEAU
Structurerende stratenpatronen
Bij de snelle stedelijke ontwikkeling van Laken in de tweede helft van de 19de eeuw en de
eerste decennia van de 20ste eeuw werd het tracé van de oude bestaande wegenis haast
geheel opgenomen in de nieuwe. Rondheen de Bockstaellaan werden nieuwe wijken
aangelegd zonder daarbij een globale strakke structuur voor de straten aan te houden.
Toch zijn enkele wijken aangelegd volgens een strak patroon: de wijk tussen de
Palfijnsquare en de Stienonlaan volgt een ortogonaal rasterpatroon, terwijl de wijk rond de
Leopoldsquare stervormig werd aangelegd vanuit een groenzone.
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Orthogonale patronen:

- wijk tussen Palfijnsquare en Stienonlaan
- wijk tussen de Neyberghlaan en de Steylsstraat
Stervormig patroon: Leopoldsquare en omgeving

Stedelijke pleinen
Het O.L.V.-Voorplein
In oorsprong ontworpen als een scenografisch voorplein voor de OLV.-Kerk op het einde
van een stedelijke zichtas, speelt vandaag de dag een onvermoeibaar jagende
verkeersstroom er de hoofdrol : het plein wordt doorsneden door een brede autoweg die
Brussel centrum en de Havenzone rechtstreeks verbindt met de A12 autosnelweg naar
Boom en Antwerpen. Hierdoor wordt het OLV.-Voorplein niet meer als een ruimtelijke
eenheid ervaren.
De zwakkere weggebruiker is hier de grote verliezer want de weg vormt een schier
onoverkomelijke hindernis waardoor Oud Laken volledig van de rest van de gemeente
wordt geïsoleerd. De bestrating van het plein is dringend aan herstel toe.
Onder de spoorlijn door bestaan twee voetgangerspassages : een recente langs de
Koninginnelaan zelf en een 19de eeuwse meer oostwaarts. Waar de 19de eeuwse passage
een indruk van verwaarloosde architecturale kwaliteit geeft, is de recentere onderdoorgang
een ware helletocht. De voetganger is gekneld op een zeer smal voetpad tussen de
betonnen wand van de tunnel enerzijds en de voorbijdreunende zware vrachtwagens
anderzijds. Hier dient structureel een andere oplossing te worden voorzien.
Prins Leopoldsquare
Dit ovalen groen parkje vormt een waardevolle open ruimte aan deze zijde van de
Bockstaellaan. De kwaliteit van de bestrating is laag (slecht onderhouden). Dit groot
groen plein dient vaak als ontmoetingsplaats voor jongeren. Op het plein bevindt zich
tevens een paviljoen voor senioren. Niet ver van het plein verwijderd, binnen het
bouwblok Delvastraat-Gasstraat-A. Stevensstraat-Ramaeckerstraat, bevindt zich een vrij
toegankelijk grasveld, dat door jongeren als voetbalveld wordt gebruikt.
Palfijnsquare
Het plein wordt afgeboord door aaneengesloten gevels van residentiële bebouwing,
waarachter de hoogbouw van de Modelwijk en de appartementsblokken van de Jetse
Haard opdoemen.
De aansluiting op de Houba de Strooperlaan verloopt ongedefinieerd en verder naar het
oosten toe waaiert de ruimte verder over de parkeerleegte voor het Boudewijnstadion.
Van Gehuchtenplein
Bedoeld als een soort voorplein voor het Brugmannziekenhuis Hospitaal, wordt het
cirkelvormig plein hedentendage gedomineerd door het verkeer. De verkeersafwikkeling
zelf is volkomen chaotisch: her en der staan wagens geparkeerd, een tram in eigen bedding
doorsnijdt het plein, wagens komen uit verschillende richtingen.
De pleinwanden zelf zijn heterogeen en slagen er niet in het plein een ruimtelijke identiteit
te geven: tegenover de symmetrisch aangelegde inkompaviljoenen van het Hospitaal
bevinden zich aan één zijde (grondgebied Laken) aaneengesloten bebouwing, aan de
andere zijde (grondgebied Jette) een parkeervlakte waarachter enkele hoogbouwblokken in
een open groen kader. De pleinwanden deinen daardoor uit in een amorfe, weinig
gedefinieerde ruimte.
St.-Lambertusplein
Het St.-Lambertusplein is minder een stedelijk plein dan een onduidelijke en moeilijk
definieerbare open ruimte. Het plein is de aaneenschakeling van een serie heterogene
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open ruimtes: het met bomen beplante voorplein voor de kerk, de weidse aanzet van de
Eeuwfeestlaan en de aansluiting op de Sobieskilaan, de brede trambedding die uitloopt
naar de tunnel onder het Park van Laken, een parkeervlakte voor autocars, ...
Het Willemsplein
Het formele grondschema van het Willemsplein vertaalt zich slechts ten dele in haar
ruimtelijke begrenzing: de westwand van het plein bestaat in een vrij homogeen
gevelscherm maar de andere pleinwanden vertonen een verbrokkeld gabariet waardoor het
plein maar ‘half’ lijkt.
De pleininvulling is vormelijk sterk gefragmenteerd: een omheind sportveldje, bomenrijen,
zandbak, een afbakening met spoorliggers, ... verhinderen het plein te ervaren als een
coherent geheel.
Aan het plein bevinden zich eveneens talrijke jeugddiensten wat het plein tot een
waardevolle, want enige, ontmoetingsplaats voor jongeren maakt.

Het Roodhuisplein
Dit klein historisch pleintje is vandaag volledig overgeleverd aan het verkeer: het ganse
pleinoppervlak wordt ingenomen door geparkeerde wagens. Hierdoor kan het plein, dat
nochtans in het centrum van de wijk ligt, zijn rol als publieke ruimte niet vervullen.
Aan een zijde van het plein werd een perceel tot sportveldje ingericht. Hoewel op zich een
lovenswaardig initiatief, slaat dit een ‘gat’ in de begrenzingen van het plein wat afbreuk
doet aan zijn stedelijke identiteit.
Clementinasquare
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De situatie van het Clementinasquare is morfologisch onoverzichtelijk : aan drie zijden
wordt het plein begrensd door aaneengesloten bebouwing. Deze duidelijk gedefinieerde
ruimte wordt echter diagonaal doorsneden door de drukke Bockstaellaan. De aansluiting
met de Jan Sobieskilaan resulteert in een chaotische hoeveelheid verkeerseilandjes. De
noordzijde van het plein, met een gedenkteken aan Emile Bockstael, loopt uit in het
Clementinapark. Een bushalte bevindt zich op het plein.

Wijkpleintjes
Naast grotere pleinen aansluitend op een stedelijke functie, heeft een stad nood aan een
fijnmazig net van lokale pleintjes als ontmoetings- en identificatiepunt op wijk- en
buurtniveau. In Laken ontbreekt een dergelijk netwerk volledig.
Enkel het hierboven beschreven Roodhuisplein en het Willemsplein vangen deze functie
op.
Nochtans kent Laken een aantal openbare ruimtes die potentieel als wijkplein in
aanmerking kunnen komen. Tal van verbrede kruisingen van straten kunnen, dankzij hun
min of meer centrale ligging in de wijk, de aanwezigheid van buurtwinkels en cafés, een
beeldbepalend gebouw en/of de aanwezigheid van haltes van openbaar vervoer, fungeren
als volwaardige wijkpleintjes mits zij op een doordachte manier zouden worden
(her)ingericht. De verkeerssituatie op deze kruispunten is veelal onduidelijk zodat een
herinrichting van deze ruimtes in elk geval prioritair is op vlak van reorganisatie van het
verkeer. Vele van deze potentiële wijkpleintjes zien er actueel uit als geasfalteerde
restruimtes.
Potentiële pleinen op wijkniveau :
Drootbeekstraat-Molenbeekstraat-Wautierstraat.
Het beeld van dit driehoekige pleintje wordt bepaald door de Ursulinenschool met de
oude kasteeltoren en de tuin. De verkeerssituatie is onduidelijk.
Reper Vrevenstraat-Sterckxstraat-Stevens-Dellannoystraat.
Een voorlopige rotonde regelt de verkeersafwikkeling. In de onmiddellijke omgeving
bevinden zich enkele grote scholen (Stella Maris Instituut in de Stevens
Delannoyestraat en de Sterckxstraat), de Kakelbontschool en het Bockstaelatheneum
(in de Reper Vrevenstraat).
Demeerstraat-De Meyerstraat-Neyberghlaan-Tollenaerestraat-De Moorstraat.
Het plein wordt omgeven door enkele cafés. Een hoek wordt ingenomen door een
supermarkt (Match). De centrale rotonde wordt als parkeerzone gebruikt. De
metrohalte Pannenhuis is vlakbij.
Araucarialaan-Pagodenlaan-Amarantlaan-Versailleslaan.
De hoekpanden die de ruimte omgeven worden ingenomen door winkels die als een
lokale aantrekkingspool fungeren. Parkeren gebeurt langsheen de randen van het
plein.
Jacobs-Fontainestraat - Thys-Vanhamstraat.
Dit klein driehoekig kruispunt dient als voorplein voor de opmerkelijke gevel van de
‘Steyls 33’-school.
Fransmanstraat - Mode Vlieberghstraat.
Deze buitenruimte is het resultaat van het samenvloeien van twee straten en wordt
gedomineerd door het Vredegerecht.
Een gemeenschappelijke kenmerk van al deze pleinen is dat zij gedomineerd worden door
het verkeer hetzij als een soort restruimte van de rijweg, hetzij als een parkeerruimte voor
geparkeerde wagens. Dit gaat steeds ten koste van de zwakkere weggebruikers en staat
niet alleen een duidelijke morfologische herkenning in de weg, maar verhindert tevens dat
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deze plaatsen als katalysator voor het gemeenschapsleven op wijkniveau kunnen optreden
: ontmoetingsplaats, rustplaats, speelplaats voor kinderen, identiteit van de wijk, ...
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1.3.1.4

DE PUBLIEKE RUIMTE

1.3.1.4.1 TYPEMORFOLOGIE VAN DE STRATEN
KAART 10

Om een beeld te vormen van de morfologie van de straten en van het karakter van de
verschillende wijken van Laken, werd een overzichtsplan opgesteld waarin volgende
vormelijke classifiëring voor de wegenis en pleinen werd aangehouden. Deze classifiëring
poogt hier in hoofdzaak rekening te houden met het beeld dat de fysische ruimte oproept,
eerder dan met de functie. Aangezien laanbeplantingen een sterke invloed kunnen hebben
op het straatbeeld, worden zij eveneens aangeduid.
1. Autosnelweg.
Een brede verkeersweg met meerdere rijvakken waarvan de randen niet door
bebouwing worden bepaald maar door groene bermen zonder gelijkgrondse kruisingen.
2. Laan- of boulevard met en zonder groene centrale middenberm.
Het beeld is dat van een zeer brede, door bebouwing afgezoomde weg waarbij het
stedelijk karakter domineert.
3. Parklaan.
Dit is een brede laan waarvan minstens één zijde gedefinieerd is door een groene
ruimte. Of deze groene ruimte al dan niet toegankelijk is, speelt geen rol in het fysische
beeld van de laan.
4. Straat zonder terugwijkende bouwlijn.
Met deze categorie komt de normale stedelijke straat overeen : de fysische ruimte van
de straat wordt bepaald door de begrenzing van sterk aaneengesloten gebouwgevels.
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5. Straat met terugwijkende bouwlijn.
De bebouwing bevindt zich enige meters dieper dan de straatkant.
Het feit of de gevelwand al dan niet terugwijkt ten opzichte van de straatrand bepaalt
inderdaad sterk het karakter van een straat : de mate van beslotenheid van de publieke
ruimte is lager dan bij een straat waar de straatrand tevens de bouwlijn is. Dergelijke
straten zijn over het algemeen veel breder. De vrije ruimte tussen de straatrand en de
gebouwgevels wordt dan ingenomen door voortuintjes of door een vrij, verhard
oppervlak, meestal een parkeerzone.
6. Smalle straat (<=10m.)
In deze categorie straten is de mate van beslotenheid zeer sterk : dergelijke straten
roepen een zeer sterk verdicht, stedelijk beeld op. De mate van beslotenheid hangt
uiteraard af van de verhouding tussen de straatbreedte en het gabariet van de
straatwanden. De lichtinval en de veelal prominente aanwezigheid van beschaduwde
zones of gevelwanden bepalen sterk het straatkarakter.
7. Wandellaan.
Een brede, uitsluitend voor voetgangers, en gebeurlijk ook fietsers, voorbehouden
verharde weg in de context van een (stedelijk) park.
8. Bedieningswegen van de Heizel.
Dit zijn brede wegen met een zeer heterogene bebouwing en dus vaak een onduidelijke
morfologische begrenzing. Vaak sluiten zij aan op parkings.
De straten in het zuidelijk deel van Laken, zeker in het deel ten zuiden van de
spoorlijn, zijn over het algemeen genomen smaller dan deze in het noordelijk deel van
Laken. Straten met voortuinen en laanaanplantingen komen niet voor in het zuidelijk
deel van Laken : de enige uitzonderingen binnen het bestudeerde gebied zijn de
Richard Neyberghlaan en de Prudent Bolslaan. Laanbeplantingen treft men verder
enkel nog aan langsheen de Bockstaellaan en, over een zeer kort stukje, langs de
Koninginnelaan. Voor het overige ontbreekt het in het zuidelijk deel van Laken
volledig aan groene aanplantingen, op het Willemsplein na.
In het noordelijk deel van Laken is de situatie anders, zeker in de gebieden boven de
Prins Leopoldsquare: straten zijn er over het algemeen breder, laanaanplantingen
komen frequent voor en het merendeel van de straten in de residentiële wijken, op
enkele oudere straten na, hebben een achteruitliggende bouwlijn. Hierdoor is het
algemeen straatbeeld anders dan in het zuiden: ruimer en groener.
In het zuidelijke deel van Laken is de verhouding tussen openbare ruimte en bebouwing
veel kleiner (dichtere en meer aaneengesloten bebouwing) en ontbreken
laanbeplantingen helemaal (enkel de Prudent Bolsstraat en de Richard Neyberghlaan
vormen hierop een uitzondering).
In het oudste deel van Laken, dat geklemd zit tussen het Koninklijk Domein en de
spoorlijn, stelt deze situatie zich nog veel scherper : zeer smalle straten, een zeer
intense bebouwing en opvallende afwezigheid van openbare pleintjes en groen in het
straatbeeld.
De wegen met één, of meer, groene straatwanden, zijn alle te situeren in de noord-zuid
gerichte, meer groene en open middenzone van Laken.
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1.3.1.4.2 KWALITEIT VAN DE OPENBARE RUIMTE

KAART 12
KAART 13
KAART 14

De algemene kwaliteit van de aanleg van de openbare ruimte wordt ondermeer bepaald
door de volgende elementen :
- de omgevende bebouwing, de plein- en straat wanden, ...
- de verkeerstechnische organisatie.
- aantal parkeerplaatsen en hun inplanting.
- de aanwezigheid en aard van de verlichting.
- de aanwezigheid van aanplantingen, waterpartijen, groene oppervlakken (gazons), ...
en hun aard, toestand en onderhoud.
- de kwaliteit en het onderhoud van de bestrating. De materiaalkeuze is bepalend, en de
wijze waarop die aansluit op de aard van de omgevende bebouwing (o.a. de bouwstijl)
en op het effectieve gebruik van de stedelijke ruimte.
- de vorm en plaatsing van stadsmeubilair, zoals bus- en tramhaltes, zitbanken,
reclamezuilen, lantaarnpalen, glas-en papiercontainers,... Ook de inplanting van
metroingangen is bepalend.
- de inplanting van signalisatie en verkeerslichten.
- de ruimtelijke en vormelijke aanleg en inrichting van de publieke ruimte.
- onderhoud en netheid van de publieke ruimte.
Op de ruimtelijke kwaliteiten van de structurerende stedelijke elementen werd hoger reeds
ingegaan. De kwaliteit van de aanleg van de openbare ruimte blijkt zeer verschillend naar
gelang de betreffende wijk, hoewel een algemeen kenmerk er een is van continue
achteloosheid wat betreft onderhoud, van een weinig doordachte inplanting van
stadsmeubilair en verkeersignalisatie, van een vaak onaangepaste verlichtingskeuze, ...
Papier- en glascontainers zijn veelal ingeplant op plaatsen waar zij de openbare ruimte
visueel te sterk beïnvloeden wat een negatief effect heeft op de beleving van de ruimte.
Een duidelijk voorbeeld zijn de containers langs de Tielemansstraat die zichtbaar zijn
vanop geheel het Bockstaelplein. Rond dergelijke containers verzamelt zich vaak afval
wat de kwaliteit van de publieke ruimte sterk naar beneden haalt (vb.: glascontainer aan de
brug over de Koninginnelaan, afvalcontainer in de Gasstraat aan de Delva-brug,...).
Afval verzamelt zich tevens op leegstaande percelen (Kerkeveldstraat, Stefaniastraat, ...),
maar het sluikstorten gebeurt ook onder bruggen en andere verwaarloosde openbare
ruimtes : de Werkhuizengang, de spoorwegonderdoorgang aan de Hubert Stiernetstraat,
onder de spoorbrug in de Paleizenstraat-over-de-bruggen, de Mode Vliebergstraat langs de
spoorlijn en onder de voetgangerspassage over de spoorlijn,... Ook zwerfvuil is op
sommige plaatsen nadrukkelijk aanwezig (rond het Monument aan de Arbeid bijvoorbeeld)
Vele straten zijn bekleed met een asfaltlaag bovenop een ondergrond van kasseien. Deze
slijtlaag is in veel gevallen in zeer slechte toestand (OLV-Voorplein, Van Gulickstraat,
Delvastraat,...). De bestrating van de Havenlaan is ronduit erbarmelijk omwille van de
grote verzakkingen van het wegdek. Het De Troozsquare is een permanente en
onoverzichtelijke werf. Het plantsoen rond het (beschermde !) Monument aan de Arbeid is
niet alleen een verzamelplaats van zwerfvuil, maar wordt openlijk als stort voor
bouwmaterialen gebruikt.
De verlichting van de meeste straten is van het “autowegtype”, op een vrijstaande mast of
bevestigd aan de gevels van de huizen. Het Bockstaelplein wordt verlicht via enkele hoge
masten. Dit type verlichting vertegenwoordigt een louter functionele visie op het
verlichten van de openbare ruimte en draagt weinig bij tot een positieve beleving ervan.
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1.3.1.5

PARKEN, SQUARES EN GROENE RUIMTES

KAART 22

Te Laken bevinden zich enkele van de grotere parken van Brussel. Zij bevatten
verschillende opmerkelijke en waardevolle bomen1. De kwaliteit van deze parken is over
het algemeen goed. Het probleem stelt zich echter op gebied van de bereikbaarheid : vele
parken worden omgeven door drukke verkeerswegen waardoor zij in de praktijk moeilijk
toegankelijk blijken.

Publiek park van Laken
Het publiek park van Laken, de grootste voor het publiek toegankelijke groene ruimte
binnen Laken, werd in 1876-1880 op initiatief van Leopold II aangelegd als een glooiend
Engels landschapspark naar ontwerp van E. Keilig rond het herdenkingsmonument voor
Leopold I op het Dynastieplein. Het park maakte in 1958 integraal deel uit van de
tentoonstellingssite: een enorme voetgangersbrug verbond toen het Dynastieplein met het
park van Ossegem en het openluchttheater. In de noordoostelijke hoek van het park
bevindt zich een andere getuige van Expo 58 : het zgn. Amerikaans Theater dat vroeger de
sokkel vormde van het tentoonstellingspaviljoen van de Verenigde Staten.

1

Zie: Geerinck, D., Bruxelles, ville d’arbres - Inventaire des arbres remarquables, Brussel,
s.d.
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Ingeklemd tussen de voor het publiek niet toegankelijke domeinen Stuyvenberg en
Belvedere, is dit uitgestrekte park enkel langs zijn noordelijke en zuidelijke zijde
toegankelijk. Ingehuldigd in 1880 door Leopold II, is het park rijk aan zeldzame en
monumentale bomen. In 1974 werden delen van het park geklasseerd.
In de zomer worden de grasvelden van dit park massaal gebruikt door families die hier
vaak een hele dag verblijven. Het park wordt ook vaak gebruikt als spelruimte door de
omliggende scholen. Ter bescherming van de ondergrond zijn ruime zones van het park
reeds geruime tijd voor het publiek afgesloten.
In het park bevinden zich enkele brede asfaltwegen, restanten van de
wereldtentoonstelling,
die
vaak
gebruikt
worden
als
parkeerplaats
voor
vrachtwagenopleggers. Dit schaadt sterk het beeld van het park als groene, recreatieve
ruimte. De Dikke Lindelaan en de Kreupelboslaan wordt soms als sluikweg naar de
Madridlaan gebruikt.
Tijdens grote manifestaties, zoals voetbalmatchen in het Boudewijnstadion, worden de
delen van het park rond deze wegen gebruikt als parkeerterreinen.

Park van Osseghem
Deze 17 ha. van het Heizelplateau maakten deel uit van het koninklijk domein totdat
Leopold II ze in 1909 aan de Belgische Staat schonk. Het huidige parkontwerp van de
hand van J. Buyssens dateert van de wereldtentoonstelling van 1935 waarbij het typische
karakter van het sterk ingesneden zanderige terrein werd bewaard. In het diepste gedeelte
ligt een door een natuurlijke bron gevoede vijver, overspannen door twee bruggen, de ene
uit 1935, de andere uit 1958. Op een van de terreinglooiingen werd een halfcirkelvormig
openluchttheater aangelegd dat zo’n 3000 zitplaatsen omvat. In het zuiden wordt het
typische parkbos afgezoomd door een indrukwekkende vier rijen brede beukendreef. Aan
de randen van het park bevinden zich nog enkele oudgedienden van de
wereldtentoonstellingen : de kinderbewaarplaats Koningin Astrid (architect V.G. Martiny,
1958), het voormalige paviljoen van de Kortrijkse dakpannenindustrie (G. Bontinck, 1958)
en het monument van de vereniging van de Belgische granietgroeven (Ch. Van Nueten,
1935).
Ook dit park blijkt zeer populair bij de bevolking. Het werd in 1975 geklasseerd. Met zijn
diep uitgesneden valleitjes en dichte begroeiing is dit een echt wandelpark. Er is een
fit-o-meter parcours aangelegd, wat het park ook bij joggers geliefd maakt. Op ecologisch
vlak vormt de continue daling van de waterspiegel van de vijver met de daaraan
gekoppelde problemen voor de fauna, veroorzaakt door de voortschrijdende asfaltering van
de Heizelvlakte, een nijpend probleem.
De Atomiumlaan, die het park in het noorden begrensd, is een relatief drukke verkeersweg
die de Trade Markt bedient.
In het park bevindt zich het zgn. ‘Groen Theater’, een met haagbeplantingen en terrassen
uitgewerkt halfrond dat jaarlijks het middelpunt vormt van het Folkfestival ‘Brosella’.

Kleine parken of tuinen
Sobieskipark of Koloniale Tuin
Ten noorden van beide vorige parken bevindt zich het Sobieski- of Elisabethpark langsheen
de Sobieskilaan
Park Ste.-Annadreef
Dit smalle park vult de helling tussen de St.-Annadreef en de Koninklijke Parklaan. Het
drukke verkeer op deze laatste heeft een sterke weerslag op het park zodat het verkeer er
haast voelbaar aanwezig.
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Tuin Chinees Paviljoen
De tuin van het Chinees Paviljoen is haast onbereikbaar voor het publiek omdat zij
volledig omgeven wordt door drukke verkeersaders. Hetzelfde geldt voor de groene strook
tussen de Van Praetlaan en de Vuurkruisenlaan.
21 Juli Square.
Een strak aangelegde tuin bepaald door het 21-Juli monument. De bereikbaarheid van
deze tuin is problematisch, gezien het feit dat zij aan de overzijde van de Koninklijke
Parklaan ligt.
Cardinaal Cardijnsquare.
Aan de overzijde van deze laan, achter de OLV.-Kerk, ligt het Kardinaal Cardijnplantsoen,
vlak naast de voormalige, in onbruik geraakte hoofdtoegang tot het kerkhof.
Kerkhof van Laken.
Het kerkhof vertegenwoordigt een belangrijke open ruimte dicht bij het centrum van
Laken. De algemene onderhoudstoestand is echter erbarmelijk. Het grootste deel van de
unieke ondergrondse galerijen is afgesloten voor het publiek wegens verregaande staat van
degradatie.
Leopoldsquare.
Dit groot groen plein dient vaak als ontmoetingsplaats voor jongeren. Op het plein bevindt
zich tevens een paviljoen voor senioren.
Verregat
Verspreid liggende groene elementen geven de wijk een aangename indruk. In Verregat I
vallen de vele (beuken)hagen en de typische tuinwijkinkleding (forsythsia, laurierkers,
gazon, coniferen,...) op. Verregat II heeft een aantal kleine elementen waarvan de
functionaliteit kan verbeteren. In Verregat versterken de bankjes en hele opbouw de
indruk dat het vooral om kijkgroen gaat en de andere functies minder belangrijk zijn.
De meeste elementen zijn voor de wijkbewoners zowel toegankelijk als bereikbaar. Er is
hier duidelijk aandacht voor onderhoud en properheid.
Verregattuin.
Deze tuin en speelweide bedient de gelijknamige wijk en wordt
Heizelinfrastructuur en de Bockstaellaan afgesneden voor andere wijken.

door

de

Modelwijk
De groenvoorziening ligt middenin de woonwijk en wordt overheerst door gazon. Vrij
veel oppervlakte is geplaveid, wat de wateropname door de grond belet. Het is wat
stijlloos en met weinig fantasie aangelegd met uitzondering van een petanquebaan zijn er
weinig specifieke plekjes voor spel of ontspanning.
De straten rond de wijk zijn weinig groen. De brake gronden zijn wel met struiken en
bomen bezet maar zijn afgesloten. Deze bieden mogelijkheden voor tijdelijk groen.
Palfijnsquare.
Ondanks de aanwezigheid van enkele stroken groen met struiken (bijvoorbeeld
Rhododendron, Forsythsia, paplaurier) gazon en bomenrijen, appelleert het Palfijnplein
niet als een echte groene ruimte. Het grootste deel van het oppervlak is verhard en
rondomrond is een brede parkeerstrook aangelegd.
Een kleutertuin en een petanquebaan kunnen de omwonenden aanspreken maar de
aantrekkelijkheid kan verhoogd worden door een ‘aangepastere’ inrichting, ook voor de
vele bezoekende honden.
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Het tramhoekje is dichter bezet en vormt een goed scherm.
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Tuinen van het Brugmannziekenhuis
Deze tuinen zijn niet echt gesloten maar lijken door de omheining gericht naar de
woonwijk als niet toegankelijk voor de omwonenden, dat terwijl de wijken van Laken niet
veel openbaar groen in deze buurt voorhanden hebben.
Wijk Stuyvenberg
Clementinapark
Gelegen tussen de J. Sobieskilaan en de E. Wautersstraat, wordt het parkje vooral bepaald
door een centrale visvijver. Deze valt onder de categorie van besloten viswater. De oude
bomen geven het een fraai karakter. Het park loopt naar de bushaltes uit in kleinere
percelen afgezoomd met platanenrij met bankjes.
Aan de overkant van de Sobieskilaan bevindt zich een tweede, groter park aangelegd op
een helling. In het park is er een vijver waar kolonies eenden overwinteren (vandaar dat
het park in de volksmond ‘de eendenvijver’ genoemd wordt). Naast de vijver is een
ligweide in gazon aangelegd en op de helling een klim- speelruimte.
Forumwijk.
Door toepassing van hoogbouw kon een ruime tuin tussen de gebouwen vrijgelaten
worden. Hoewel geen openbaar park, blijken deze tuinen in de praktijk vrij toegankelijk
voor de buurtbewoners.
Uit bovenstaand overzicht blijkt dat er in se geen gebrek aan vrij toegankelijke groene
ruimte is in Laken.
Het probleem situeert zich op gebied van de effectieve
toegankelijkheid: vele parken of tuinen situeren zich langs drukke verkeersaders wat
netwerkvorming tussen de parken haast onmogelijk maakt: geen groene fauna-corridors,
geen ruimtelijke continuïteit. De grootste oppervlakken situeren zich bovendien parallel
met de grote doorgangswegen : ook op gebied van het groen is Laken volgens een noordzuid as gestructureerd. In het deel van Laken onder de spoorlijn heerst een nijpend gebrek
aan vrije groene ruimte wat het beeld van de sterk verdichte stad hier mede oproept.
Hoewel Laken door de gemiddelde Brusselaar geassocieerd wordt met ruime parken,
hebben vele inwoners van Laken dus niet de indruk in een ‘groene omgeving’ te wonen.
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1.3.1.5.1 BEHEER VAN DE GROENE RUIMTES
In onderstaande tabel zijn de parken en tuinen te Laken opgenomen met hun beherende
instantie:

Oppervlakte

Code

Code HBW Toegan-

(ha)

Eigenaar

Beheer

Totaal

Park
Park
Total
Park
Décor
Park
Park

0,55
1,89
19,7
6
10
285
0,8
3,08
26,57
18,12
17,3
1,47
1
1,41

c
c
dr
c
c
XX
c
dr
r
c
c
c
c
dr

c
c
dr
c
c
dr
c
r
r
c
c
c
c
r

0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
1
0
0
0

Décor
Park
Park
Site
Site
Park
Park
Park

2
2,77
2,45
1,15
1,15
2,22
14,33
0,4

c
r
c

c
r
c

c
dr
c

c
dr
c

0
0
0
0
0
0
1
0

Naam park (in het Frans)

AV. DU FORUM/MUTSAARD
BD DU CENTENAIRE
BELVEDERE
CIMETIERE DE LAEKEN
CITE MODELE ALENTOURS
DOMAINE ROYAL
ILOT FERDAUCI
JARDIN DU PAVILLON CHINOIS
PARC DE LAEKEN
LAEKEN EV INF 50 A
OSSEGHEM
PALAIS DU CENTENAIRE
PLAINE DU VERREGAT
SQUARE CLEMENTINE
& PARC REINE ELISABETH
SQUARE DEVANT HEYZEL
SQUARE DU 21 JUILLET
SQUARE PALFIJN
SQUARE PRINCE CHARLES
SQUARE PRINCE CHARLES
SQUARE PRINCE LEOPOLD
STUYVENBERG
SQUARE STIENON

Type

Décor
Décor
Park
Décor
Park

Site

Code
Bestemming

beschermd

Gewestplan

1
1
0
1
1
0
0
1
1
1
1
1
1
1

0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0

1
6
6
6
1
6
1
6
6
13
6
6
6
6

1
1
1
1
1
1
0
1

0
0
0
0
0
0
0
0

10
6
6
1
6
6
6
1

kelijkheid

LEGENDE CODES :
-

Code eigenaar en code beheersorgaan:
c: gemeente - di: diverse - dr: koninklijke schenking - n: staat - pr: privé - r: gewest

-

Totale Hoge Biologische Waarde:
0: geen HBW - 1: locale HBW binnen een grotere groene ruimte - 2: globale HBW over geheel van een groene
zone.

-

Toegankelijkheid:
0: niet altijd toegankelijk - 1: altijd toegankelijk

-

Beschermde ruimte:
0: niet beschermd - 1: beschermd

-

Bestemmingscodes in het Gewestplan:
1: woongebieden - 2: gemengde woon-en bedrijfsgebieden - 3: administratiegebieden - 4: bedrijfsgebieden met
stedelijk karakter - 5: industriegebieden- 6: groengebieden - 7: landelijke gebieden met toeristische waarde - 8:
gebieden voor uitrustingen van collectief belang of van openbare diensten 9: begraafplaatsgebieden - 10: gebieden voor openluchtsport - 11: gebieden met minimumprogramma 12: reservegebieden - 13: andere gebieden - 14: gebieden bestemd voor spoorweginstallaties en bijbehorende
bedrijven.
(Bron : BIM)
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1.3.1.6

ACTIVITEITEN EN FUNCTIES VAN DE OPENBARE RUIMTE

KAART11

Laken bestaat uit een patchwork van deelgebieden van elkaar gescheiden door grote
infrastructuurelementen, zijnde : het kanaal, de spoorwegen, de autowegen, de Van
Praetlaan.
Anderzijds huisvest Laken als perifere gemeente van de hoofdstad, een aantal belangrijke
representatieve functies op zijn grondgebied : de ene verbonden aan het koninklijk
domein, de andere aan de Heizelevenementen.
Daartussen situeren er zich enkele lokale woonwijken met hun eigenheid, afgescheiden
van de stad, geprangd tussen de grote infrastructuren en moeilijk toegankelijk.
Tussen de verschillende woonwijken onderling en tussen de representatieve functies en de
woonwijken en zelfs tussen de verschillende representatieve functies bestaat er weinig
uitwisseling of contact. Ze functioneren allen naast elkaar. Er bestaat immers een groot
gebrek aan zowel ontmoetingsruimte aansluitend bij de gemeenschappelijke
infrastructuurelementen als aan verbindingen, promenades op schaal van de voetganger of
fietser tussen de bestaande aantrekkingspolen en met de snelheid die contact mogelijk
maakt.

Parken en groene ruimtes
Zo bezit Laken een zeer grote parkoppervlakte waarvan een groot deel voor het publiek
toegankelijk is maar desondanks hebben vooral de zuidelijke wijken van Laken een
nijpend tekort aan openbaar groen en blijven ze afgescheiden van de groene parken door
een spoorweg of drukke verkeersas waardoor het groen voor de minder mobiele bewoners,
kinderen en ouderlingen, zij die ook de grootste behoefte aan groen hebben, bijna
onbereikbaar wordt. Waar er groene squares aanwezig zijn, zoals aan de Troozsquare,
merkt men dat deze groene ruimtes functioneren als ontmoetingsruimte voor de
omwonenden zowel jongeren als ouderen.

Toeristische attractiepolen
Laken heeft een groot aantal (toeristische) aantrekkingspolen :
op toeristisch vlak :
• het koninklijk paleis
• het Chinees paviljoen en Japanse toren
• de kerk van Laken met de koninklijke crypte en kerkhof
• het atomium
• bruparck
op het vlak van de evenementen :
• de expopaleizen van de Heizel
• de sportstadia
op recreatief vlak :
• de kinepolis
• het oceade
• de parken
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Deze activiteiten trekken bezoekers aan uit de regio, het hele land en zelfs uit het
buitenland wat ook een grote verkeersstroom met zich meebrengt en een overlast op
bepaalde tijdsstippen.
De omgeving van de monumenten of aantrekkingspolen zowel verbonden aan de
monarchie als aan de Heizel geven geen aanleiding om er zich op te houden en er bestaan
ook geen verbindingen tussen de verschillende attractiepolen. Het Lakens toeristisch
potentieel wordt ontmoedigd, denken we maar aan de wachtende lentebezoekers van de
koninklijke serres of de moeilijke bereikbaarheid van de Japanse toren via een tunneltje of
de voorpleinen van de O.L.Vrouwkerk of Koninklijk paleis en zelfs van het Atomium die
volledig aan het verkeer overgeleverd zijn en waar ophouden vrijwel onmogelijk is. Er is
dringend nood aan het herdenken van deze plekken waar zowel dagjesmensen als
omwonenden in harmonie zouden kunnen vertoeven.

Ontbreken van interactie
Anderzijds brengen deze talrijke bezoekers weinig positieve stimulans voor de
ontwikkeling van de plaatselijke economie. Er bestaan immers weinig overlappingsruimtes
waar de bezoekers op een aangename manier in contact zouden kunnen komen met het
lokale leven. Zo werd aan de Heizel een nieuw namaak dorp ingericht ‘la Belgique
joyeuse’ een karikatuur van het Belgische dorp, maar heeft men zich volledig afgescheiden
van het bestaande gemeenschap. De Heizel functioneert als een afgesneden eiland,
waarvan de omwonenden enkel bij grote evenementen de overlast van ondervinden. Er
moet in Laken specifiek gezocht worden hoe de lokale en supra-lokale noden en wensen
met elkaar te verzoenen, teneinde een boeiender stedelijk leven tot stand te brengen.

De grenszones
Opvallend voor Laken zijn de harde begrenzingen, die echte barrières vormen tussen de
verschillende gebieden van de gemeente.
Grenszones tussen deelgebieden met
overheersend verschillende functies of met een verschillend formeel karakter of
landschappelijkheid bezitten echter vaak een bijzondere attractiviteit door hun dubbele
potentie en rijkheid. Dit is in Laken concreet het geval voor :
• de Koninginnelaan en het O.L.Vrouw Voorplein
• de parkranden
• de oevers van het kanaal
Door een aangepaste aanleg kunnen hier openbare ruimtes gecreëerd worden die nu al een
sterk functioneel potentieel bezitten en slechts wachten op een opwaardering.

De gebruikers van de openbare ruimte en het verkeer
De impact van het verkeer op de Lakense publieke ruimtes is zeer groot en daardoor ook
op het dagelijkse leven van de bewoners en verblijvers in Laken.
Zo zijn er enerzijds de drukke invalswegen voor de stad Brussel en bedieningswegen van
de Lakense functies. Een oplossing voor een betere leefbaarheid van deze ruimtes moet
aangepakt worden in samenhang met het globaal verkeerscirculatieplan voor de Brusselse
regio. Er moet naar gestreefd worden om een betere functioneren van deze ruimtes te
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bewerkstelligen ook voor de zwakke weggebuikers die nu slechts een beperkte restruimte
toegeschoven krijgen. Er is nood aan fietspaden en aangename promenades.
Anderzijds laat de situatie in de lokale straten en pleinen ook de wensen te over: ook zij
zijn grotendeels aan het verkeer overgeleverd. Ze dienen als sluikwegen voor het stedelijk
verkeer en grote delen van de ruimte worden ingenomen door geparkeerde wagens zodat
er weinig ruimte overblijft voor andere aktiviteiten. Een terdege aanleg van een aantal
sleutellocaties, voornamelijk in de wijken die over weinig groene ruimte beschikken, zou
hier oplossingen kunnen bieden. We denken hier specifiek aan de bestaande pleinen :
Bockstaelplein, Willemsplein en Roodhuisplein die dankzij een aangepaste aanleg een
sleutelfunctie voor het openbare leven van Laken zouden kunnen spelen.
Een kwalitatieve verbetering van hun buitenruimte zou aan de bewoners een kans geven
om zich opnieuw met hun gemeente te identificeren. De dense stedelijke gebieden zoals
dit het geval is voor bepaalde wijken in Laken hebben een behoefte aan aantrekkelijke
ruimtes waar er zich spontaan informele activiteiten kunnen ontplooien en ontmoetingen
kunnen plaatsvinden. De straat is immers de scene van het stedelijk leven.
Vooral in het zuiden van de gemeente is er een gebrek aan toegankelijke openbare ruimte,
daarentegen zijn er een aantal potentiële (privé) terreinen die ondergebruikt zijn vandaag.
De mogelijkheden van de volgende terreinen moeten onderzocht worden : de tuin van de
Ursulineschool, de Prins Karelsquare, de industrieterreinen langs de spoorweg tussen de
Neyberghlaan en de Bockstaellaan, de terreinen van de gewestelijke groendienst, de
voormalige kadettenschool en bepaalde delen van de Heizelvlakte die geheel
ongedefinieerd zijn.

Sportactiviteiten
In Laken zijn vrijwel alle sportaccommodaties gegroepeerd aan de Heizel terwijl er in het
zuidelijk gedeelte van de gemeente vrijwel geen sportmogelijkheden voorhanden zijn, daar
waar juist veel jongeren wonen. Een betere spreiding van deze uitrusting zou dan ook aan
te moedigen zijn maar gezien dit moeilijk op korte termijn te realiseren is kan er ook al
veel bewerkstelligd worden door een betere bereikbaarheid van deze sportaccommodaties
mogelijk te maken vanuit de andere wijken en er de toegankelijkheid van te garanderen
voor allen. Er kunnen ook bijkomende openlucht sportterreinen gecreëerd worden op
bestaande braakliggende terreinen.

1.3.2

DE GEBOUWDE RUIMTE

1.3.2.1

TYPOLOGIE VAN DE BEBOUWING

KAART 16
KAART 17

Naast de grote niet-residentiële zones van Laken, met elk hun specifieke, meestal functiegebonden typologie, zijn er belangrijke typologische verschillen te onderkennen in het
woongebied.
De oudste kern van Laken - geklemd tussen de spoorweg, de Koninginnelaan en het
Koninklijk Domein - wordt gekenmerkt door vooral kleinschalige bebouwing, smalle
woningen met 2 à 3 verdiepingen in relatief smalle straten. In de wijk zelf is er zeer
weinig groen aanwezig, met uitzondering van het speelterreintje in de Paleizenstraat over
de Bruggen. De groene omgeving van het Koninklijk Domein heeft natuurlijk wel een
positieve uitstraling op de wijk. De vroegere dorpsstructuur is nog wel leesbaar in sommige
bebouwingsfragmenten, maar alle relaties van de wijk met de omliggende structuur zijn
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verbroken door de grote infrastructuren
interventies onder Leopold II).
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In het zuiden, onder de ringspoorweg, zien we een dichte stedelijke bebouwing van grote
arbeidershuizen in een fijnmazig stratenpatroon. Naast woningen, worden hier ook grote
percelen ingenomen door scholen, opslagplaatsen, bedrijven en ateliers. Er is zeer weinig
openbare ruimte en openbaar groen in de wijk. De meeste bouwblokken zijn min of meer
volledig dichtgeslibd met constructies, wat de woonkwaliteit sterk omlaag haalt. Vele van
deze woningen zijn ook oud en slecht onderhouden en er is veel leegstand; dit alles geeft
de wijken een soms triest karakter. Daarenboven merken we op dat het onderhoud en de
staat van straten en pleinen veel te wensen over laat.
Ten noorden van het ringspoor hebben we een conglomeraat van nieuwere wijken,
meestal volgens een formeel stratenpatroon opgebouwd. We zien hier bredere percelen,
veel woningen met garages, met achteruitliggende bouwlijn, al dan niet met voortuintjes,
maar meestal wel met een private tuin achteraan. We zien hier over het algemeen ook
bredere straten, waarvan er sommige met bomen zijn aangeplant. Deze woonwijken
geven een veel groenere en rijkere indruk, vooral meer naar het noorden toe en de
openbare ruimte is er beter onderhouden.
Binnen de gesloten bouwbloktypologie zien we dat de meeste binnengebieden gevrijwaard
zijn van bebouwing, maar nog geen zeer kwalitatieve woonomgeving dragen.
De wijken ten noorden van het Koninklijk Domein zijn de meest groene en de meest
kwalitatieve naar woonomgeving. Langs de Meiseselaan hebben we grote percelen met
open bebouwing in een zeer groen kader, meer naar het oosten toe - in de Mutsaardwijk
en de buurten rond de Pagodenlaan - krijgen we terug gesloten bebouwing, maar met
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brede straten en zeer groene binnengebieden. Binnen dit gebied is het Forum een eilandje
met hoogbouw in het groen.
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Naast deze relatief homogene, doorlopende woonzone vallen een aantal woonwijken op
door hun specifieke vormgeving.
De Modelwijk, een experiment van de modernistische visie op de stedenbouw, waarbij
vooral de 3 hoogbouwtorens rond het centrale plein het beeld van de wijk bepalen. Naast
de hoogbouwtorens omvat de Modelwijk echter nog een hele reeks middelhoog- en
laagbouwwoningen en een reeks socio-culturele en commerciële voorzieningen. De wijk
beslaat een oppervlakte van meer dan 15 ha. die nog hoofdzakelijk groen is gebleven.
De wijk Verregat is dan weer een exponent van de tuinwijkgedachte van de
stedenbouwkundigen na de eerste wereldoorlog : kleinschalig wonen in het groen, een
huisje met een tuintje, als reactie op de erbarmelijke leefomstandigheden van de arbeiders
in de stadsbeluiken. Deze oorspronkelijk sociale woonwijk is momenteel bijna volledig
door de bewoners opgekocht. De ingreep van de jaren ‘60 - middelhoogbouw aan de
randen van de wijk - heeft sterk afbreuk gedaan aan het oorspronkelijke karakter van deze
tuinwijk.
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1.3.2.2

ALGEMENE STAAT VAN DE BEBOUWING

Op gebied van de algemene fysische toestand van de woningen kan, globaal genomen, een
onderscheid gemaakt worden tussen de oudere en de jongere stadsdelen, in casu het
zuidelijke en het noordelijke gedeelte van Laken. De woongebouwen in het noorden zijn
over het algemeen jonger en bijgevolg in een betere staat.
In het zuiden treft men tevens talrijke zogenaamde ‘stadskankers’ aan :
langsheen de Koninginnelaan, de Werkhuizengang, de woningen op de hoek van de
Molenbeekstraat en de Dieudonné Lefèvrestraat, een uitgebrande woning op het kruispunt
Drootbeekstraat en Moorsledestraat, een verkrot schoolgebouw in de Stefaniastraat (hoek
met Prinses Clementinastraat), huizenrij in de Kroonveldstraat (tegenover de Duikersstraat),
aan de voetgangersbrug over de spoorweg (Mode Vlieberghstraat, Fransmanstraat,
Gasstraat), de leegstaande bedrijfsgebouwen in de Steenbakkerijstraat (hoek Lesninostraat).
De bedrijfsgebouwen, in hoofdzaak gesitueerd in het zuidelijk deel, blijken vaak zowel
fysisch als infrastructureel verouderd.
Opvallend is de slechte toestand van enkele winkelgebouwen met name wat betreft de
verdiepingen boven de winkel, die vaak hetzij als depot gebruikt worden, hetzij leegstaan
(Marie-Christinastraat, Fransmanstraat).
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Een studie naar onderhoudswerkzaamheden voor de oudere gebouwen van de Modelwijk
is aan de orde. Een lans kan gebroken worden over de bedroevende algemene
onderhoudstoestand van het bouwkundig erfgoed.
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1.3.2.3

LEEGSTAANDE GEBOUWEN EN BRAAKLIGGENDE TERREINEN

KAART 20

De inventarisatie van leegstaande gebouwen en braakliggende terreinen geeft ons
belangrijke aanwijzingen over de dynamiek van diverse functies in bepaalde zones.
We zien een duidelijke concentratie van leegstand in het zuiden van de gemeente. De
aard van de leegstand is drieërlei.
Er is in de eerste plaats de woningleegstand - die de normale frictieleegstand van 2% zeker
overtreft - voornamelijk te wijten aan de mindere woning- en omgevingskwaliteit, en aan
het feit dat we in dit gebied een snelle doorstroming zien van grote bevolkingsgroepen.
Veel van de woningen zijn oorspronkelijk arbeiderswoningen, zijn relatief oud en slecht
onderhouden. De omgevingskwaliteit wordt sterk gehypothekeerd door een slechte
menging met bepaalde industriële activiteiten, door de visuele, akoestische en
geluidsoverlast van belangrijke invalswegen (Havenlaan en Koninginnelaan), door de
ruimtelijke impact van de spoorweginfrastructuren en door een schrijnend gebrek aan
bruikbare groene en openbare verblijfs- en speelruimtes.
Naast de woningleegstand zien we nog twee vormen van leegstand die eerder van
algemene structurele aard zijn, namelijk enerzijds die van bedrijfsgebouwen en
bedrijfsterreinen en anderzijds die van winkelpanden.
Het wegtrekken van bedrijven uit dit gebied heeft voornamelijk te maken met grote
veranderingen op het gebied van de transportmogelijkheden.
Het kanaal bracht vroeger belangrijke havenactiviteiten met zich mee tot dicht bij het
centrum van Brussel. In heel de wereld zien we nu echter een verschuiving van de
havenactiviteiten weg van de stad. Dit is gedeeltelijk te wijten aan de schaalvergroting
van de havenafhankelijke bedrijven, doordat deze steeds maar groter worden, ontwikkelen
ze een ruimtebehoefte die de morfologische structuur van een gemengd stedelijk gebied,
zoals deze zone van Laken, veruit overtreft.
Andere evoluties die een herlokalisatie naar de rand van de stad teweegbrengen zijn
enerzijds de verminderde havengebondenheid van sommige bedrijven, die nu meer op het
vrachtvervoer over de weg afgestemd zijn, en de algemene congestie van het wegennet
waardoor de bereikbaarheid van de bedrijven in deze zone sterk achteruit gaat.
Daarnaast is er de overslagfunctie van Thurn & Taxis die nu voor een stuk is afgebouwd.
Bedrijven die hun vestiging gebaseerd hadden op de overslag via het spoor hebben nu geen
enkele reden meer om in dit gebied te blijven.
Een andere factor is ongetwijfeld het sterk verouderd bedrijvenpatrimonium.
Grondprijzen, sloop- en bouwkosten, alsook moderne infrastructuren en netwerken maken
een nieuwe site op een bedrijfsterrein vaak financieel interessanter dan de herstructurering
van bestaande terreinen en de verbouwing van oude bedrijfsgebouwen. Daarenboven
speelt het feit dat de rechtszekerheid op nieuwe bedrijfsterreinen zeker hoger ingeschat
wordt dan een site in of naast een woongebied.
Een derde vorm van leegstand is deze in de winkelstraten.
Traditionele winkelstraten, waar vooral secundaire goederen werden verkocht (kleding,
electronica, ...), staan onder zeer sterke druk van de concurrentie met baanwinkels en
grote indoor-shoppingcentra. De nabijheid met het Brusselse stadscentrum maakt de
situatie dubbel zo moeilijk, zodat dit secundair winkelcircuit zware klappen krijgt.
Leegstand van enkele winkelpanden slaat een breuk in het totale circuit, waardoor de hele
straat aan interesse moet inboeten. We zien dit fenomeen duidelijk aanwezig in de
Fransmanstraat, de Leopold I-straat en (het zuidelijke deel van) de Maria Christinastraat.
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Een tweede vorm van leegstand in winkelstraten is de leegstand boven de winkelpanden.
Het feit dat veel appartementen boven winkelpanden leeg staan zorgt ervoor dat de
algemene woonkwaliteit van de buurt achteruit gaat - niet alleen ‘s avonds, door gebrek
aan animatie, maar ook permanent door het gebrekkig onderhoud van de
bovenverdiepingen. We zien dit fenomeen duidelijk aanwezig in de Maria-Christinastraat
en vooral opvallend in het noordelijke deel ervan.

1.3.2.4

HET BOUWKUNDIG ERFGOED

1.3.2.4.1 EEN RIJK MAAR VERWAARLOOSD PATRIMONIUM
KAART 18
KAART 19

Op het uitgestrekte territorium van Laken bevinden zich dus een groot aantal monumenten.
Deze zijn beeldbepalend, niet enkel op niveau van de gemeente zelf, maar ook op
nationaal en zelfs internationaal niveau. Het Atomium, de Heizelpaleizen, het Koninklijk
Domein met het Paleis en de beroemde Koninklijke Serres, de O.L.V.-kerk van Laken (waar
zich de Koninklijke Crypte bevindt), het Chinees Paviljoen en de Japanse Toren. Deze
opsomming van monumentale blikvangers kan worden aangevuld met het voormalige
gemeentehuis van Laken, het neo-gotische herdenkingsmonument voor Leopold I op het
hoogste punt van het uitgestrekte Park van Laken, het Brugmannziekenhuis van Victor
Horta, de domeinen Stuyvenberg en Belvédère, ... terwijl het kerkhof van Laken bekend
staat als één van de meest waardevolle van het land.
Naast deze belangrijke gehelen - die we hierboven hebben beschreven - bevinden zich op
het grondgebied van Laken de gebouwde getuigen van verschillende opeenvolgende
tendenzen en stromingen in de explosieve stedelijke urbanisatie van Laken sinds het
midden van de vorige eeuw.
Gekneld tussen de Koninginnelaan en het Koninklijk Domein bevindt zich een restant van
de nucleus van het dorp Laken. Hier staat nog het eerste gemeentehuis van Laken
(gebouwd in 1861) langsheen de oude verbindingsweg met de Brusselse Vijfhoek (de
huidige Paleizenstraat Over de Bruggen, het vroegere verlengstuk van de Antwerpse
Steenweg).
De steeds snellere verstedelijking liet rijkelijk haar sporen na door de bouw van voorname
burgerwoningen : in een eerste faze (tweede helft XIXe eeuw) langs de Koninginnelaan onderdeel van het Koninklijk Tracé - de Maria-Christinastraat, de Stefaniestraat,... en in een
tweede faze (begin XXste eeuw) langs de E. Bockstaellaan, de Kunstenaarsstraat, de
Neyberglaan, de Draps-Domstraat, de De Vrierestraat, De Smet-De Naeyerlaan, de
Prudent Bolslaan,...
Te Laken bevinden zich tevens enkele interessante wijken die getuigen van de tuinwijkfilosofie: de Verregatwijk (eerste faze: 1922-’26), de wijken aan de G. Demanetstraat en de
De Wandstraat.
De Modelwijk (begonnen 1963) vormt een opvallende vertegenwoordiger van de
modernistische visie op stedelijk wonen door haar bijzondere compositie van
woonblokken in een groen landschap.
Vervat in dit stedelijk weefsel bevinden zich enkele waardevolle openbare of semiopenbare gebouwen die in het oog springen door de aandacht die werd besteed aan hun
exterieur. Het Brugmannziekenhuis, enkele interessante schoolgebouwen (Marcel-Tricot
Atheneum in de Marie-Christinastraat, Gemeentelijke school 33 in de Thys-Vanhamstraat, ...) alsook enkele gebouwen van de voormalige Kadettenschool. De opmerkelijke
gevel van het Byrhh-gebouw vertegenwoordigt een brok industrieel erfgoed.
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Op gebied van stadsmeubilair zijn op z’n minst vermeldenswaard : de schitterende
Neptunusfontein aan de Dikke Linde, de somptueuze beeldenfontein aan de Palfijnsquare:
en enkele kleinere, maar daarom niet minder waardevolle, getuigen uit een verder
verleden: de Vijfwondenbron en de St.-Annakapel aan het uiteinde van de XVIIe eeuwse
Ste.-Annadreef, de gesculpteerde bronpijlers aan de O.L.V.-kerk (XVIIe eeuw), de
gebeeldhouwde poort op het O.L.V.-Voorplein, een poort en kapel in de Mellerystraat, en
zo meer. Laken bezit daarnaast een schitterend patrimonium aan openbare parken.
Hoewel een dergelijk kwalitatief en kwantitatief waardevol patrimonium een omvangrijke
lijst met beschermde monumenten, sites en stadsgezichten doet vermoeden, blijkt er op dit
vlak een wezenlijke discrepantie te bestaan tussen de patrimoniale realiteit en de effectieve
omvang van de wettelijke bescherming. Een internationale betekenisdrager als het
Atomium blijkt vooralsnog op generlei wijze beschermd (situatie november 1996).
Daarnaast bevinden gebouwen die wel wettelijke bescherming genieten zich vaak in een
deplorabele staat (het voormalige gemeentehuis, het Leopold I-monument in het Park van
Laken, het Monument van de Arbeid,...).
In cijfers uitgedrukt (gegevens november 1996) zijn slechts een 17-tal monumenten of sites
geklasseerd (of bevinden zich in klasseringsprocedure) en zijn er slechts een 10-tal
ingeschreven op de bewaarlijst (of in procedure tot inschrijving) en zijn er bijkomend 10
parken of tuinen ingeschreven in de wettelijke inventaris. Daarnaast bestaat er wel een
voorlopige, nog niet officiële inventaris waarop een kleine 800 goeden zijn opgenomen,
maar de eventuele wettelijke bescherming die hieraan zou worden verbonden blijkt zeer
laag te zijn (een eventueel en niet-bindend advies van de Commissie voor Monumenten en
Landschappen).
Een ander pijnpunt is de organisatie van de omgeving rond bepaalde monumenten alsook
de zogenaamde “mise en scene” van hun beleving in de stedelijke context. Het OnzeLieve-Vrouw Voorplein voor de gelijknamige kerk is volledig doorsneden en opgeofferd
aan de verkeersstroom van de Koninginnelaan-Koninklijke Parklaan. Een schitterend
museum als het Chinees Paviljoen is haast onbereikbaar voor bezoekers want volledig
omgeven door voortrazend verkeer (verkeersknooppunt Dikke Linde - A12) terwijl de
Japanse Toren slechts bereikbaar is via een smalle tunnel onder de Van Praetlaan vanaf het
Chinees Paviljoen ... Een uitzonderlijk ensemble als de Koninklijke Serres is enkel
toegankelijk via een smalle opening in een lange muur waarlangs geduldige bezoekers
urenlang aanschuiven op een smal voetpad langsheen een stedelijke autosnelweg (de
Koninklijke Parklaan).
Het Atomium staat temidden van een verkeersplein wat zijn toegankelijkheid sterk
bemoeilijkt. Een ter dege uitgewerkt en duidelijk aangegeven cultureel-toeristischrecreatief parcours ontbreekt.
Het verdient aanbeveling het geheel van bijzondere monumenten en parken dat Laken rijk
is in dit opzicht te herbeschouwen, niet enkel op gebied van wettelijke bescherming om dit
erfgoed te kunnen doorgeven aan de volgende generaties, maar eveneens op gebied van
hun belevingswaarde en hun toeristisch (en dus tevens economisch) potentieel.

1.3.2.4.2 DE MEEST OPVALLENDE MONUMENTEN VAN LAKEN
Oude kerk van Laken
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Volgens de 15de eeuwse geschiedschrijver A.Thymo zou het eerste bedehuis van Laken in
803-804 gewijd zijn door Paus Leo III tijdens diens doortocht samen met de pas gekroonde
keizer Karel de Grote. Het bedehuis bleek gekend om zijn miraculeuse genezingen, wat
leidde tot de bouw van een nieuwe kerk, gesitueerd in 1275. In 1438 werd ze uitgebreid
met de Ste.-Barbara kapel. De transeptarmen werden heropgericht, wellicht in opdracht
van de aartshertogen Albrecht en Isabella na de plundering van de kerk door
beeldenstormers in 1581. In 1686 werd tussen het koor en de oostelijke transeptarm een
rijkelijk gedecoreerde sacristie gebouwd. Het gebouw werd bekroond door een gedrongen
vieringstoren.
Vanaf 1884 werd de oude kerk in verschillende fasen gesloopt: enkel het koorgedeelte
werd bewaard.

De O.L.V.-kerk van Laken en de Koninklijke Crypte
Op 14 oktober 1851 werd bij Koninklijk Besluit de oprichting van een kerk ter
nagedachtenis van de pas overleden eerste Belgische koningin, Louise-Marie.
Op 14 november van dat jaar werd een nationale wedstrijd uitgeschreven onder alle
Belgische kunstenaars: de kerk moest plaats bieden aan minstens 2.000 personen, diende
een grafkapel te bevatten voor de overleden koningin die tevens groot genoeg was om als
crypte voor de koninklijke familie te dienen. De eerste prijs werd op 25 juni 1852
toegekend aan ene ‘Paul Dubois’ uit Elsene, een schuilnaam voor Jozef Poelaert. De eerste
steen werd gelegd door Leopold I op 27 mei 1854 en, hoewel nog niet afgewerkt, werd de
kerk op 7 augustus 1872 ingewijd. Zijn werkzaamheden aan het Justitiepaleis vanaf 1862,
zouden Poelaert er in 1865 toe brengen zijn ontslag in te dienen als werkleider bij de
bouw van de O.L.V. kerk van Laken. Hij werd achtereenvolgens opgevolgd door Auguste
Payen, in 1867 door Antoine Trappeniers en later door Louis De Curte. Het was vooral
Alphonse Groothaert die, in samenwerking met de Munchense architect
Friedrich von Schmidt voor het gevelontwerp, de kerk verder afwerkte tot 1907.
Men hoopte omstreeks 1910 klaar te zijn met de ruwbouw, zodat het monument daarna
enkel nog sculpturaal moest worden afgewerkt: streefdatum was 1913, maar de kerk raakte
nooit voltooid. De hoofdoorzaken van het niet afwerken van de natuursteenblokken waren
de hoog oplopende bouwkosten en de minderwaardige kwaliteit van de zachte
natuursteen.
Het globale profiel van de kerk komt overeen met dat van de gotische bouwwerken, maar
de hoge voorbouw met drie spitse opengewerkte torens toont duidelijk het 19de eeuwse
karakter. Aan de koorzijde wordt de monumentaliteit van de achthoekige grafkapel nog
benadrukt door een piramidedak, dat als afwerking nog een koningskroon diende te
krijgen.
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Het kerkhof van Laken
Hoewel het heiligdom vroeger reeds een zekere bekendheid genoot, moet de parochiale
begraafplaats van Laken er eeuwenlang hebben uitgezien zoals zovele andere Brabantse
kerkhoven : bestemd voor de plaatselijke leefgemeenschap, beperkt tot de onmiddellijke
omgeving van de kerk en omheind met een haag of muur. In de 19de eeuw werd het
kerkhof geleidelijk aan de begraafplaats van de aristocratie en de kunstenaars : “Men wilde
niet samengebracht worden met de massa in de catacomben van de binnenstad, iedereen
die in het leven geschitterd had eiste een laatste rustplaats aan de voet van de kerk van
Laken “( geschiedschrijver A. Wauters, 1855). Het kerkhof van Laken, stelselmatig het
Belgische ‘Père Lachaise’ genoemd, werd een begrip. Meermaals werd het kerkhof
uitgebreid: een eerste uitbreiding in 1832 verdubbelde meteen de oppervlakte tot meer dan
een ha., in 1855 bleek de oppervlakte weer verdubbeld en in 1886 zou het kerkhof een
omvang bereiken van 4 ha. 3 are. Ook de invoering van ondergrondse grafgalerijen onder
impuls van burgemeester Emile Bockstael vanaf 1878 had de beschikbare ruimte reeds
merkelijk vergroot. Het unieke netwerk van ondergrondse, via lichtkoepels verlichte
grafgalerijen, bestrijkt ruim anderhalve hectare en wordt doorkruist door een 300 m. lange
verbindingsgang.
De openstelling, in 1877, door de vrijzinnige burgemeester Jules Anspach, van een nieuwe
stedelijke begraafplaats in Evere en de annexatie van Laken bij Brussel in 1921, deden
geleidelijk aan de druk op het kerkhof afnemen, zonder evenwel afbreuk te doen aan de
populariteit van dit intussen tot een monumentaal funerair openluchtmuseum uitgegroeide
kerkhof.

Het Koninklijk Paleis van Laken
De 18de eeuw werd in Laken voornamelijk getekend door de komst van de Oostenrijkse
gouveneurs-generaal Prins Albrecht-Casimir, hertog van Saxen-Teschen (1738-1822) en
aartshertogin Maria-Christina (1742-1798), dochter van keizerin Maria-Theresia. Met het
oog op de aanleg van een buitenverblijf lieten zij er in 1781 het oude Groot Hof opkopen.
Tussen 1782 en 1784 werd naar ontwerp van de architecten Montoyer en Payen het kasteel
van Schonenberg opgetrokken, zo genaamd wegens het panoramisch uitzicht over de
kanaalvlakte en Brussel. Na de troebelen van de Franse Revolutie, werd het kasteel
verkocht aan een speculant die het wou ontmantelen. In 1804 werd het, reeds zwaar
gehavend, opgekocht door Napoleon die het liet restaureren. Na 1815 werd het domein
eigendom van de Nederlandse kroon waarop nieuwe uitbreidingen en transformaties
volgden. In 1831 nam Leopold I er zijn intrek en in 1839 werd het domein eigendom van
de Belgische Staat. Aangetrokken door het aura van de koninklijke resident, werd het nog
volledige agrarische Laken gekoloniseerd door welstellende Brusselaars die er vaak riante
buitenverblijven lieten optrekken : Laken werd het uitverkoren ontspanningsoord van
regeringsleiders en Brusselse notabelen. Het Koninklijk Domein zelf breidde gestaag uit:
reeds onder Leopold I was de aanvankelijke oppervlakte van 60 ha. op 90 ha. gebracht.
Tussen 1865 en 1909 wist Leopold II op zijn beurt het kasteelpark te vergroten tot 270 ha.,
haast een derde van het Lakense grondgebied.
De grootste transformaties aan kasteel en park zijn aan Leopold II te danken : vanaf 1889
worden de parken landschappelijk aangelegd. Op 1 januari 1890 werd de rechtervleugel
van het kasteel door brand verwoest. De heropbouw werd toevertrouwd aan A. Balat, die
twee zijpaviljoenen liet aanbouwen. De grote uitbreidingswerken dateren van na 1900,
onder leiding van de Parijse architect Girault. Tussen 1902 en 1909 werden twee
monumentale zijvleugels toegevoegd aan het kasteel : rechts werden grote onthaalsalons
ondergebracht en links de koninklijke stoeterij, een kapel en appartementen. Na de dood
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van Leopold II vielen de werken, die zich nu in hoofdzaak op het interieur toespitsen, bijna
volledig stil.
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De koninklijke serres
Aan zijn stenen paleis heeft Leopold II tevens een ‘glazen’ paleis toegevoegd : gebouwd
tussen 1877 en 1902 naar ontwerp van de architecten Balat en Maquet, beslaat deze
wonderbaarlijke constructie een totale oppervlakte van 14.000 m² aan serres, onderling en
met het paleis verbonden door een 400-tal meter galerijen. Het voor zijn plantenrijkdom
vermaarde geheel werd opgericht om grote recepties, feestelijkheden en zgn. garden
parties te organiseren en werden reeds van het begin (tot op de dag van vandaag) slechts
een paar dagen per jaar voor het publiek opengesteld.

Het koninklijke station
Reeds van in 1859 bestonden er plannen om een ‘koninklijke spoorweglijn’ te bouwen,
met een aftakking tot aan het paleis van Laken. Langsheen de in 1856 in gebruik genomen
Dender-Waaslijn werd een koninklijke halte opgericht (door Balat). In 1904 wordt voor
het eerst gewag gemaakt van een ondergrondse spoorwegverbinding tussen deze halte en
een ondergronds station dat via een eretrap en een galerij met het paleis zelf verbonden
was. Deze ondergrondse metro kaderde in de algemene opzet van Leopold II om het
paleis van Laken een publieke functie te geven: als een “Palais de la Nation” zou het de
uitgelezen plaats zijn voor het inrichten van grote congressen en plechtige publieke feesten
en recepties.

Domein Stuyvenberg en Villa Belvedère
Door de stelselmatige uitbreiding van het Koninklijk Domein, verdween het merendeel van
de buitenverblijven die de voorname burgers van de stad op de hellingen van Laken
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hadden laten optrekken. Het Stuyvenbergkasteel en de Villa Belvedère vormen hierop een
uitzondering.
Het Stuyvenbergkasteel zou omstreeks 1725 gebouwd zijn. Naast het buitenhuis, bevindt
er zich een groot hoevegedeelte in rode baksteen met een vijf verdiepingen hoge toren.
De hoevepoort draagt de datum 1713. In 1840 werd het goed door de toenmalige
burgemeester van Laken, die er tevens eigenaar van was, aan de Belgische Staat verkocht.
Ook de Villa Belvedère is een voormalig buitenverblijf van een voorname familie : in 1788
werd het ruime paviljoen door Payen opgetrokken in een Italianiserende stijl voor de
burggraaf Edouard de Walckiers. De schilderingen aan de binnenzijde van de koepel zijn
van de hand van André Corneille Lens (1739-1822), terwijl de somptueuze stuccodecoratie
van de rotondezaal door Godecharle (1750-1835) werden uitgevoerd.

Het Atomium
Met zijn totale hoogte van 102 meter en zijn even unieke als spectaculaire constructie,
vormde het Atomium de grote trekpleister van Expo 58. Het stelt een 150 miljard keer
uitvergrote gecentreerd-kubische constellatie van een elementair ijzerkristal voor met
negen bollen (atomen) van elk 18 meter diameter en was bedoeld als een huldebetoon aan
de metaalindustrie die deze creatie van ingenieur A. Waterkeyn zou uitvoeren. De
volledig met aluminium platen beklede constructie weegt 2.400 ton en verwoordt op
treffende wijze het alomtegenwoordige optimisme van die tijd. Het was helemaal niet de
bedoeling dat de negen bollen na 1958 zouden blijven staan, maar de constructie was
intussen dermate populair geworden dat het ondenkbaar bleek ze neer te halen. Met
jaarlijks bijna een half miljoen bezoekers is het Atomium een der meest bezochte
monumenten van Brussel. Desondanks blijkt de toekomst van het gebouw niet verzekerd :
aan de noodzakelijke grondige restauratie wordt een prijskaartje van ca. 1 miljard
gekoppeld.

De Heizel: het zgn. Groot Paleis
De stad Brussel profiteerde van de tentoonstelling van 1935 om nieuwe gebouwen op te
trekken voor de organisatie van handelsbeurzen die tot dan toe in de paleizen van het
Jubelpark plaatsvonden. Op het hoogste punt van de Heizelvlakte werden vijf nieuwe
paleizen en een administratief gebouw opgetrokken. Deze paleizen doen vandaag nog
steeds dienst als tentoonstellingsruimte. De centrale inplanting, de imposante gevel en de
vernieuwende bouwtechniek maakten van het Groot Paleis het hoogtepunt en het symbool
van de tentoonstelling.
Met de brand van de Belgische afdeling op de
wereldtentoonstelling van Brussel in 1910 in het achterhoofd, hadden de organisatoren aan
architect Van Neck de voorwaarde opgelegd dat de grote hal geen metalen skelet mocht
hebben en dat zij door brede brandgangen van de naburige paleizen gescheiden diende te
worden. In september 1933 gingen de werken van start : bouwkundigen kwamen van
overal de werf bezoeken waar de tot dan toe grootste bogen in gewapend beton werden
gegoten. De ontkisting van de drieledige korfbogen met een overspanning van 86 m. en
een nokhoogte van 31 m. was bijzonder spectaculair. Zonder middensteunpunten werd
een oppervlakte van 14.000 m² overspannen, waarmee het Groot Paleis aansloot bij de
traditie van de immense machinehallen uit de 19de eeuw.
Vóór het betonnen geraamte werd een onafhankelijke, zelfdragende gevel opgetrokken.
De vier centrale gevelpijlers verwijzen naar de Congreskolom, terwijl 18 allegorische
beeldengroepen, ontworpen door E. Rombeaux, de activiteiten van het koninkrijk wilden
verheerlijken. Het geheel wordt voltooid door de grote zuilenportico’s die het grote
waterbassin van het Belgiëplein omgeven. De hoofdgevel domineerde niet enkel het
tentoonstellingsterrein maar was toen nog vanuit het stadscentrum ook duidelijk zichtbaar

STAD
BRUSSEL

februari 1998

GemOP BRUSSEL - DEELPLAN LAKEN

BASISDOSSIER

128

aan de horizon. De hele aanleg is kenmerkend voor de officiële monumentale architectuur
uit de jaren 1930.

Het herdenkingsmonument voor Leopold I
Het Leopold I monument werd in 1880 naar het ontwerp van architect Louis De Curte
opgericht ter ere van Leopold I en van het vijftigjarige bestaan van België. Het
gedenkteken met een negenhoekig plan dat de toen, negen provincies symboliseert, heeft
een totale hoogte van 50 m en is ingeplant in de symmetrie-as van het paleis ven Laken,
bovenop de top van de heuvel. Het ontwerp refereert naar gotische constructies en naar
het
Walter Scottmonument dat in 1840-46 te Edinburgh werd opgericht. In de cella staat een
3,3 m hoog witmarmeren standbeeld van Leopold I. Oorspronkelijk was het monument
bekroond met een in gedreven koper uitgevoerde gevleugelde geniusfiguur, deze werd
later echter op het Museum voor Oude Kunst te Brussel geplaatst.
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De fontein en kapel van St.-Anna
In 1625 liet aartshertogin Isabella (1566-1633) de zgn. ‘Vijfwondenbron‘ (de huidige
St.-Annafontein) omgeven door een barok natuurstenen bassin. Het water van deze
natuurlijke bron werd een genezende werking toegeschreven, wat de site immens populair
maakte, ook al omdat het de enige plek in Laken was waar men zuiver water vond. Vanaf
ca. 1628 liet de aartshertogin onteigeningen uitvoeren voor de aanleg van een 662 m lange
dreef tussen vier bomenrijen (de ‘Hertoghs Dreve’, nu de St.-Annadreef) naar de plannen
van architect J. Franquart om de bron en de ingang van het kerkhof onderling te
verbinden. Naast de bron bevindt zich de St.-Annakapel, die uit de 14de eeuw zou
dateren.

Het voormalige station en de voetgangersdoorgang
In 1856 werd de spoorverbinding Brussel-Gent via Denderleeuw in gebruik genomen.
Deze ‘Dender-Waas’-lijn liep door Laken en dwarste de nieuw aangelegde
Koninginnelaan. Naast de overweg aan de Koninginnelaan werd op 3 juli 1864 een
eenvoudig halte ingericht, die reeds in 1880 werd vervangen door een station met perrons
met een stationsgebouw in neorenaissancestijl, een 100-tal meter verder, palend aan het
O.L.V.-voorplein. In 1911 werd een voetgangerstunnel onder de spoorlijn door in gebruik
genomen naar ontwerp van de Frans-Belgische architect A. Chambon. De ruim 7m. brede,
2,7m. hoge en 25m. lange doorgang wordt geschraagd door zeven granieten ionische
zuilen die een rasterwerk van metalen profielen schragen waarvan de cassetten ingevuld
zijn met wit geglazuurde reliëftegels afgewisseld met een rozettten- of een cirkelmotief.
De doorgang, geflankeerd door hardstenen vazen met leeuwekoppen op sokkels, wordt
gemarkeerd door een vijf meter hoge, sculpturaal uitgewerkte zesarmige lantaarnpaal.
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De Japanse toren, het Chinees Paviljoen, en de Neptunusfontein
In 1901 kocht Leopold II de Japanse Toren, een van de paviljoenen van de
wereldtentoonstelling van 1900 in Parijs, om het te laten heropbouwen aan de rand van
het Koninklijk Domein van Laken onder leiding van zijn schepper, de Franse architect
A. Marcel, die er een toegangspaviljoen in dezelfde stijl liet aan toevoegen. De werken
begonnen in de zomer van 1901 en de toren werd in mei 1905 met een garden party
officieel ingehuldigd. Deze 40m en vijf verdiepingen hoge constructie is volledig
opgetrokken in hout. De houten sculpturen en de vergulde koperdecoratie werden in
Japan zelf vervaardigd. Oorspronkelijk was het de bedoeling dat de toren als attractie op
zich voor het publiek toegankelijk bleef. Dit was enkele jaren het geval. In 1910, een jaar
na haar schenking aan de Belgische Staat, werd er een Japans-Belgisch handelsmuseum in
het toegangspaviljoen ingericht. De torenverdiepingen gingen dicht en in 1914 werd ook
het museum gesloten. In 1921 werden de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis
belast met het beheer van de intussen reeds sterk door vandalisme aangetaste constructie
en stelden het handelsmuseum opnieuw enige jaren open. De toren bleef echter dicht.
Van 1947 af werd het geheel terug voor het publiek gesloten om pas na de jongste
restauratiecampagne van 1987-89 terug opengesteld te worden.
Het Chinees Paviljoen werd besteld in 1901, op het moment van de aankoop van de
Japanse Toren. De oorspronkelijke bedoeling was er een mondain restaurant in onder te
brengen. Het gebouw kon pas in 1909-1910 voltooid worden. Het houtsnijwerk werd in
Shanghai vervaardigd en contrasteert sterk met de somptueuse Lodewijk XIV, XV en XVIsalons. Bij ontstentenis aan kandidaat-uitbaters echter, herbergde het gebouw, staatsbezit
geworden in 1913, een deel van het handelmuseum. Een jaar nadien werd het net als de
Japanse toren voor het publiek gesloten. De heropening vond plaats vanaf 1919 en in
1921 werd het beheer toevertrouwd aan de Koninklijke Musea voor Kunst en
Geschiedenis. Sinds 1946 herbergt het paviljoen de collectie Verhaeghe-de Naeyer- Van
Loo, Chinees en Japans exportporselein uit de 17de tot de 19de eeuw.
Ter hoogte van de Dikke Linde, op de samenvloeiing van de op impuls van Leopold II
aangelegde Van Praetlaan, de Koninklijke Parklaan en de majestueuze Meiseselaan, liet de
vorst op eigen kosten vanaf april 1903 een copie oprichten van de door Jean de Bologne
(1529-1608) in Bologna aangelegde fontein. Het afgietsel werd reeds in 1896 besteld en
eind 1902 werd het geheel vanuit Rome verscheept. De gebruikte witte en roze marmer
bleek echter ongeschikt voor dit klimaat en een winterbescherming bleek algauw
noodzakelijk waardoor het monument jaarlijks maandenlang aan het oog wordt
onttrokken.
Deze drie monumenten zijn de enige gerealiseerde onderdelen van een ruimer opgezette
permanente ‘Reis om de wereld’-tentoonstelling: langsheen de Meiseselaan zouden een
serie constructies worden opgetrokken in diverse, exotische stijlen.

Het eerste gemeentehuis van Laken
In Laken hebben drie gemeentehuizen gestaan. Tot 1833 vond de Lakense gemeenteraad
onderdak in het gemeenteschooltje in de Kerkstraat aan het kerkhof. Uitbreidingsplannen
voor het kerkhof deden het schooltje verhuizen. De gemeentelijke administratie vond
onderdak in het door L.J. Spaak gerestaureerde Heilige Geesthuis, een 14de eeuws gebouw
palend aan de hoofdingang van het kerkhof naast de openbare fontein. Toch bestonden er
al sinds 1836 plannen voor de constructie van een nieuw gemeentehuis, palend aan de
school. Wellicht kan het nieuwe gebouw toegeschreven worden aan Spaak, al maakte
deze waarschijnlijk gebruik van de in 1842 door de Société Palladio’ opgestelde plannen
(L.J. Minnique). Het nieuwe schoolgebouw aan de Paleizenstraat -over- de bruggen werd
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pas in 1864 in gebruik genomen en oogt onmiskenbaar neo-palladiaans. Het in onbruik
geraakte Heilige Geesthuis werd in 1880 voor sloping aan de Belgische Staat afgestaan,
met het oog op de aansluiting van het kerkhof bij de nieuwe O.L.V.-kerk.
In 1893 werd echter opnieuw uitgekeken naar een nieuw en ruimer onderkomen voor de
gemeentelijke administratie: van nog geen 6.000 inwoners in 1860, was de Lakense
bevolking intussen immers reeds vervijfvoudigd (30.438 inwoners in 1900).

Het voormalig gemeentehuis van Laken (Bockstaelplein)
In 1902 werd besloten tot de oprichting van een nieuw gemeentehuis aan het
Bockstaelplein. In 1906 werd daartoe een wedstrijd uitgeschreven die gewonnen werd
door de architecten Bonduelle en Gilson. Op 6 oktober 1907 werd de eerste steen gelegd
en de inwijding had plaats op 30 juni 1912. De oprichting van het monumentale gebouw,
dat slechts negen jaar als gemeentehuis dienst zou doen, diende als motor voor de
ontwikkeling van de omliggende buurt die, hoewel bij de constructie van het gebouw nog
weinig verstedelijkt, nu een van de drukste handelswijken van Laken vormt.

Het Brugmannziekenhuis
In 1911 werden de werken voor het nieuwe hospitaal aangevat naar het ontwerp van
Victor Horta. In 1923 was het hospitaal voltooid maar later werd het nog stapsgewijs
uitgebreid. In navolging van buitenlandse voorbeelden ontwierp Horta een reeks
paviljoenen in een grote tuin. Alle paviljoenen zijn boven kelders gebouwd, die onderling
via tunnels in verbinding staan. Decoratieve composities van gekleurde baksteen verlenen
de sobere architectuur van de paviljoenen een levendige aanblik.

De ‘Modelwijk’ (1963-1974)
Deze wijk was bedoeld om de vooruitstrevende ideeën in België inzake sociale
woningbouw te illustreren naar aanleiding van de wereldexpositie van 1958 : het meest
opvallend in de stedebouwkundige aanleg is het ‘Hoge Plein’, een door gaanderijen
omgeven groot vierkant waar rond drie hoogbouwblokken zijn opgetrokken. Onder dit
plein bevindt zich een ondergrondse parking. Het oorspronkelijke plan werd echter
gewijzigd en de hele sociaal-culturele en commerciële infrastruktuur werd niet
verwezenlijkt. Architecten waren o.a. Renaat Braem, Victor Coolens en
Jean Van Doosselaere.
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1.3.3

HET BINNENBLOK

KAART 21

De bebouwingstypologie te Laken bestaat meestal uit traditionele bouwblokken
gedefinieerd door een aaneengesloten bebouwing met, eventueel, een min of meer
onbebouwd gebleven binnengebied (zie kaart 17).
De bebouwingsgraad (verhouding tussen bebouwd grondoppervlak en onbebouwde
oppervlakte) van de bouwblokken (zie kaart 16) is globaal genomen hoger in het zuidelijk
deel van Laken dan in het noordelijk deel. Verschillende binnenblokken zijn er
ingenomen door industriële constructies (opslagloodsen, bedrijfsruimte...). Dit resulteert
uiteraard in een lager aandeel aan private tuinen wat dan onvermijdelijkerwijze een lager
wooncomfort inhoudt.
Toch zijn er ook in het zuidelijk deel van Laken, zelfs beneden de spoorweg, tevens
bouwblokken met lage bebouwingsgraad, dankzij de aanwezigheid van private tuinen
(Prudent Bolslaan, Richard Neyberghstraat).
Een lagere bebouwingsdichtheid betekent echter niet automatisch een groter aandeel aan
privétuintjes, maar kan ook te wijten zijn aan de aanwezigheid van één enkele grote
private groene ruimte (Ursulinnenschool), grote (onbebouwde) opslagterreinen (Belgacom,
Ziegler) of de aanwezigheid van schoolcomplexen (met - verharde - speelterreinen).
In het noordelijk deel van Laken (Mutsaardwijk en de wijken rond het Palfijnsquare) is de
bebouwingsgraad lager; de één- of meergezinswoningen beschikken over het algemeen
over een private buitenruimte (niet steeds groen: vaak dient ze om wagens te parkeren).
Het middendeel van Laken, langsheen het bovenste deel van de Bockstaellaan en het
onderste deel van de Houba de Strooperlaan, vertoont een meer gemengd beeld :
bouwblokken met een relatief lagere bebouwingsgraad wisselen af met dense
bouwblokken.
In het noordelijk deel van Laken bevinden zich twee grote gehelen waar het klassieke
patroon omgekeerd wordt: hoogbouw appartementsblokken ingeplant in een min of meer
groen kader : de Modelwijk en de Forumwijk. Momenteel is de verhouding bebouwde
versus onbebouwde ruimte in de Modelwijk goed uitgebalanceerd, rekening houdend met
de hoge bewonersdensiteit. Voor de Forumwijk is de balans minder positief : op een
kleiner oppervlak is een groot aantal hoge tot zeer hoge appartementsblokken op relatief
korte afstand van elkaar ingepland.
Hoewel de tuinwijk Verregat een redelijk lage bebouwingsgraad vertoont, mag niet uit het
oog verloren worden dat de bewonersgraad vrij hoog ligt.
De bebouwingsgraad van de Heizelvlakte, meer bepaald van het Tentoonstellingsterrein, is
relatief genomen en gezien de aard van de bebouwing, uitermate hoog.
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1.3.4

KWALITEIT VAN DE LEEFOMGEVING

1.3.4.1

DE GROENE RUIMTEN

1.3.4.1.1 VEEL GROEN MAAR
KAART 23

De totale oppervlakte groen lijkt voldoende voor de gemeente, maar ...
Het is slecht verdeeld
Een aantal dichtbevolkte wijken hebben niets van groen (bijvoorbeeld het zuidelijk
gedeelte rond het Bockstaelplein) en in het midden ligt een groot groen geheel met het
Koninklijk Domein, Stuyvenberg,.. waar bijna geen mensen wonen. Voor de minder
mobiele bewoners zoals kinderen, ouderen, moet het groen op een korte loopafstand
bereikbaar zijn (zie ook schema). Vooral speelplaatsen voor kleuters moeten op een
afstand van maximum 150m van het woonblok gelegen zijn. Maar ook bejaarden en
mensen met één of andere handicap of ziekte kunnen niet ver weg.
Bovendien zijn grote stukken niet toegankelijk
Het groene hart van Laken wordt gevormd door het Koninklijk Domein. Dit is
ontoegankelijk voor de bewoners van Laken. Daarnaast zijn nog volgende groene
gebieden ontoegankelijk : Stuyvenberg, Villa Belvédère, het Koninklijk Domein, de Prins
Karelsquare, De hof van de Ursulinen (privé), de binnenblokken in de Mutsaard,..
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Veel groen is moeilijk bereikbaar
Vooral de verkeersaders vormen een barrière voor een aantal bewonersgroepen, vooral
voor de kinderen. Zo worden de kinderen uit de Mutsaard door de snelweg afgesneden
van Ossegem park en het Chinees Paviljoen. Om gebruik te maken van de 21 juli square
moet de Koninklijke Parklaan overgestoken worden. Bij de Eendevijver en de Koloniale
Tuin moet de Sobieskilaan overgestoken worden.
Tot slot belemmert de stedenbouwkundige inplanting van sommige groenelemeneten een
goede functionering
Dezelfde oppervlakte groen zoals nu tussen de twee rijrichtingen van de snelweg aan het
Koninklijk Domein zou een beter scherm bieden tegen geluid, vervuiling, visueel indien
het tussen de woonwijk en de snelweg zou zijn ingeplant geweest.

1.3.4.1.2 PROBLEMEN ROND DE KWALITEIT VAN HET GROEN
Over het algemeen is het groen in Laken van een goede kwaliteit en regelmatig
onderhouden. Zwerfvuil wordt regelmatig verwijderd. Doordat de verschillende functies
van het groen in het verleden onvoldoende werden onderkend, vooral bij de inplanting,
maar ook bij de inrichting van de groenvoorziening daalt de kwaliteit van het groen.
Zo is groen al te dikwijls aangelegd op de ‘restgrond’ bijvoorbeeld Park Sint-Annadreef.
Voor de inrichting is de Palfijnsquare een slecht voorbeeld. Goedgelegen trekt het veel
mensen aan : de wandelaars met hondjes, de speeltuin voor de kleintjes maar de grote
geplaveide stukken nodigen uit om te parkeren en doen de kwaliteit van dit stuk groen
dalen. Tegelijkertijd zijn de lanen errond breder dan nodig.
Problemen rond de kwaliteit van groen ontstaan dikwijls door de vele en soms
tegenstrijdige verwachtingen door de omwonenden en gebruikers gesteld: doeners
tegenover zitters bijvoorbeeld.
De infrastructuur die in de verschillende groenelementen opgebouwd wordt blijkt
ondergeschikt aan de bereikbaarheid en toegankelijkheid voor een goede functievervulling.
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1.3.4.1.3 PROBLEMEN ROND DE FUNCTIES VAN GROEN
Groenvoorziening moet tegemoet komen aan verschillende behoeften van de mens en
heeft tegelijkertijd verschillende functies om de leefbaarheid van de omgeving te verhogen.
De voornaamste functies zijn: de sociale functie, de schermfunctie, de stedebouwkundige
en esthetische functie, de cultuurhistorische functie, de verkeersfunctie. Meestal komt één
groenelement tegemoet aan verschillende functies.
Groen in de stad is dus in principe multifunctioneel. In sommige gevallen echter wordt dit
verstoord of onmogelijk gemaakt.
Tegelijkertijd is het belangrijk de behoeften vanuit de verschillende functies op een rijtje te
zetten.
Tekorten voor de sociale functie
Deze worden opgespoord door de aanmaak van een cirkel van behoeften op schaal. Zo
kan ingeschat worden waar er vanuit de sociale behoeften tekorten zijn. De algemeen
aanvaarde normen worden in volgende tabel weergegeven. Hierbij gaan we uit van een
doelgroepgerichte benadering.
TABEL 25 : OVERZICHTSTABEL NORMEN VOOR RECREATIEVE GROENVOORZIENING
niveau
woonblok

maximale afstand
in meter
150

buurt
wijk

400
800

stadsdeel
Laken in zijn geheel

1600
3200

Laken in het geheel van
Brussel

5000
12000

doelgroep

type van groen

kleuters,
kleuterspeelplaats, zandbakje,
minder mobielen
bankje in het groen
6-12
speelweide/wild-speelplaats
iedereen
multifunctioneel park, voor
sporten, zitten spelen
iedereen
multifunctioneel park
tuiniers
werk van den akker
sporters
sportgroen bijvoorbeeld
atletiekpiste,..
wandelaars
vijver met groen
iedereen
waterpartijen, recreatief
centrum
wandelaars
bos

oppervlakte
100 m²
50 m²
500 m²
0.5 ha

tekorten:
lokalisatie
*
*
*
*

0.5 ha
1 ha

voldoende
*
voldoende

10 ha
200 ha

voldoende
voldoende

1000 ha

Zoniënbos

Bron: Aminal, Mens en Ruimte

Een doelgroepgerichte benadering wil niet zeggen dat er voor elke doelgroep apart iets
opgezet moet worden, integendeel zo zijn kleuterspeelplaatsen en het bankje voor de
ouderen perfect combineerbaar en verhogen trouwens de sociale veiligheid.
Vanuit de sociale overwegingen is er in Laken een opvallend tekort aan het zeer nabije,
bereikbare groen voor kinderen, senioren en minder mobiele mensen.
De Mutsaard wijk heeft niettegenstaande de aanwezigheid van openbaar groen nogal wat
woonblokken zonder de nodige voorzieningen. Gedeeltelijk door de onbereikbaarheid
voor minder mobielen (bijvoorbeeld Chinees paviljoen), gedeeltelijk doordat middenin
sommige woonblokken het openbaar terrein niet opengesteld is.
Verregat is door de verkeersaders afgesneden en moet dus in de wijk zelf het speelgroen
hebben. Er is één stuk groen voorhanden, wat voor de wijken tegen de Romeinse
Steenweg nogal ver is. Het knelpunt wordt gerelativeerd door de aanwezigheid van
privétuinen, straten waarin kan gespeeld worden en kleine plekjes tussen de huizen van de
tuinwijken. In die zin geeft de wijk een groene inbreng maar er is weinig of geen plaats
voor collectieve ontspanning.
De Modelwijk heeft dankzij het groot gedeelte privaat collectief groen wel de nodige
oppervlakte aan groen.
De wijk tussen het planetarium en het Brugmann Ziekenhuis, kan gebruik maken van de
groenvoorziening rond het ziekenhuis, daardoor zou een deel van deze wijken voor zijn

STAD
BRUSSEL

februari 1998

GemOP BRUSSEL - DEELPLAN LAKEN

BASISDOSSIER

137

buurtgroen en wijkgroen bediend worden. De straat vormt wel een hindernis voor de
bereikbaarheid.
Eens ten zuiden van de spoorweg is het armoe troef, geen openbaar groen, bijna niets van
groen, weinig privétuinen, weinig openbare ruimte enkel 1 plein (stenen) en 1
ontoegankelijke opmerkelijke privétuin (Ursulinen).
Dit komt overeen met de zone van degradatie, vertrek van bedrijven en commerciële
functies, verwaarlozing en verschuiving in de bevolkingssamenstelling en -structuur. Bij
een studie over de leegloop in een aantal oude wijken van Gent werd een verband tussen
gebrek aan groen en het wegtrekken van jonge gezinnen gelegd.
Het Kerkhof kan misschien ook een stukje afstaan voor de kinderen.
Bij de oplossingen van deze knelpunten is ook de stijl van het in te brengen groen
belangrijk.
Het groen moet kunnen functioneren als een ontmoetingsruimte en
tegelijkertijd tegemoet komen aan de behoefte aan rust en stilte. Stilte is echter in de
toegankelijke ruimten van Laken onmogelijk wegens, vooral het verkeerslawaai.
Het groot probleem in Laken is het gebrek aan groen in het zuiden van de gemeente, het
tekort aan kleine stukken dichtbij groen in de woonwijken, en verder de bereikbaarheid
van de grotere eenheden. Er is gebrek aan ruimte voor het Werk van den Akker
(volkstuintjes).
Tekorten voor de schermfunctie
Groen kan de belevingswaarde van de ruimte verhogen onder andere omdat het een
scherm kan vormen tegen visueel onaantrekkelijke installaties. Tegelijkertijd kan het
geluid dempen en geurhinder verminderen.
Mede daarom kan groen naast de
belevingswaarde ook de ecologische basiskwaliteit versterken.
Voor deze functievervulling is de bereikbaarheid van en de toegankelijkheid niet zo
belangrijk. Wel belangrijk is de positionering tegenover de elementen met een negatieve
invloed.
Deze positionering is in Laken dikwijls totaal verkeerd. Het groen ligt tussen de
verkeersaders in plaats van tussen de woonwijken en de verkeersader.
Binnen de schermfunctie wint de klimatologische functie steeds meer aan belang. In
Laken, met het Koninklijk Domein is dit wel voldoende voorhanden. Het is wel in het
centrale gedeelte geconcentreerd en terug vallen de tekorten in het zuiden op.
Het zijn vooral de verkeersaders die afgeschermd moeten worden.
De stedenbouwkundige functie en de belevingswaarde van groen
Openbaar groen vormt een belangrijk element in de vrijwaring en verbetering van de
esthetische kwaliteiten van de openbare ruimten. Zo kunnen bomenrijen ordenend en
scheidend werken in de ruimte. Zo kan groen een tijdelijk niet bebouwd terrein verfraaien
en een speelterreintje voor kinderen in de buurt betekenen.
Het omschrijven van deze tekorten moet vooral gebeuren in samenspraak met de
bewoners. Het gaat hier namelijk vooral over de subjectieve beleving en het zijn de
bewoners die er moeten in leven, niet de plannenmakers.
Naast de verfraaiing van de woongebieden zou het gebied rond de Heizel verfraaid
kunnen worden.
De cultuurhistorische functie
Verschillende domeinen in en rond Laken zoals Stuyvenberg, Park van Laken, Ossegem
hebben een cultuurhistorische functie. Deze moet bewaard blijven.
Volgende parken zijn opgenomen als geklasseerd landschap :
Park van Laken (17.03.1974); Ossegempark (16.10.1975).
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De verkeersfunctie
Groen kan gebruikt worden als snelheidsremmer, via de vorming van poorten enz. Op dit
vlak is er in Laken nog niet veel uitgebouwd, het blijft bij de traditionele afzoming met
laanbomen.
Enkele punten waar overwogen kan worden om aangepast en uitgekiende
groenvoorziening in te schakelen in de verkeersgeleiding zijn (zie kaart) :
• conflictpunten tussen voetganger en verkeer
• omgevingen van scholen
• pleinen, parkings
Bouwen aan veiligheid
Bij de inrichting van het groen is het belangrijk rekening te houden met de gevoelens rond
veiligheid. Volgende elementen spelen daarin mee :
• beeldvorming: goed onderhoud, snelle herstellingen, goede verlichting,..
• persoonlijke controle: duidelijke bewegwijzering, verschillende in- en uitgangen,
duidelijk aangegeven paden,...
• informeel toezicht: aanwezigheid van anderen in het park, door te combineren met
bijvoorbeeld een bibliotheek of woningen
• formeel toezicht: parkwachters, openings- en sluitingsuren,...
Hoe meer de burgers betrokken worden bij de aanmaak en verbetering van de
groenelementen hoe duidelijker zal worden welke elementen het veiligheidsgevoel
versterken.
Ecologische functie
Grote delen van Laken zijn erkend als biologisch waardevolle gebieden. Het Koninklijk
Domein, Villa Belvédère, Stuivenberg, het Koninklijk Park en het Osseghempark vormen
een mooi geheel.
De Koninklijke serres herbergen een representatief staal van de Belgische sierteelt. De
meest opmerkelijke verzamelingen zijn de Camelia’s, Azalea’s, Pomeransen, Laurieren.
Het zijn vooral zeer oude exemplaren en bevatten een genetisch patrimonium.
Tabel 33 :

Beknopte beschrijving van de ecologisch waardevolle gebieden
oppervlakte
Park of tuin
Bos
Ruimte
in ha
Ossegempark
17,3
III
II
I
Stuyvenberg
14,3
II
III
Belvédère
19,7
X
Koninklijk Domein
285
X
X
Lakenpark
IV
I
X

Vochtig gebied
I
I
X

Bron: BIM, rapporten 5
I tot 25% van de oppervlakte; II van 25 tot 50% van de oppervlakte; III van 50 tot 75 % van de oppervalakte; IV
meer dan 75% van de oppervlakte; X aanwezig/schatting.

Er komen geen graslanden voor en geen moestuinen. Er komen in Laken geen erkende
natuurreservaten voor. Dit betekent niet dat ergeen biologisch waardevolle gebieden
voorkomen, integendeel ze zijn een bewijs van een gebrekkige bescherming.
Onderzoek heeft uitgewezen dat er tussen 1972 en 1992 ongeveer 100 soorten in Brussel
zouden verdwenen zijn.1
Het Ossegempark, het Park van Laken en het koninklijk Domein zijn belangrijke
schuilplaatsen voor fauna en reserveplaatsen voor de flora.
1

Bim, 1992, De promotie van het biologisch patrimonium in het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest. Deel 1
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1.3.4.2. ALGEMENE MILIEUKWALITEIT
De algemene milieukwaliteit in Laken wordt voor het grootste gedeelte negatief beïnvloed
door verkeer, in tweede instantie door de huishoudens (bijvoorbeeld afval) en de
commerciële sector en in derde instantie rond de industriële activiteiten.
De voornaamste problemen die de kwaliteit van het leven in Laken direct aantasten zijn :
het geluid, de luchtverontreiniging en afval. Daarnaast worden in een aantal hoofdstukken
de indirecte veroorzakers en minder direct voelbare problemen bekeken zoals
waterverontreiniging maar ook het verschijnsel uitdroging in Laken, energie,
bodemverontreiniging,
Meer op niveau van de huishoudens maakt het model met ecoteams in Europa opgang.
Gap, Global Action Plan, heeft het initiatief genomen om rond zes milieuthema’s te
werken met groepen van huishoudens. De thema’s zijn :
• afval
• electriciteit
• water
• consumentengedrag
• verwarming
• transport
Eenmaal per week komen de gezinnen samen om te onderzoeken op welke manier ze
meer ecologisch kunnen huishouden. Elke vergadering is als het ware een ronde tafel rond
één thema. Er wordt enkel gebabbeld over wat praktische mogelijk is met de betrokken
gezinnen (uit de wijk). In verschillende steden in Europa stimuleren gemeentebesturen
dergelijke ecoteams.

1.3.4.3

GELUIDSHINDER

KAART 24

De voornaamste oorzaken van geluidshinder in de stad zijn :
• het wegverkeer
• het luchtverkeer
• het spoor
• de industrie
• de KMO’s en ambachtelijke bedrijven in het woonweefsel
• de nabijheid (buurt)
• de recreatieve activiteiten
• bouwwerven
Het probleem met geluidshinder is dat het aanzien wordt als één van de indringendste
problemen op lokaal niveau.
In Brussel werden in 1993 gemiddelde geluidsniveau’s gemeten van 65 dB(A) tot 75
dB(A).2
Op de universiteit van Luik is een software pakket ontwikkeld dat zou kunnen helpen om
het stadsmilieu (stadslawaai) leefbaarder te maken en dus voor een gezondere omgeving
zou kunnen zorgen (Cedia).

2

VMM, 1995, Leren om te keren, Natuur en Milieurapport voor Vlaanderen,Mechelen
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Het wegverkeer
Laken wordt vooral van zuid naar noord doorsneden door belangrijke verkeersaders. Elk
van deze aders is een belangrijke bron van geluidshinder. De kaart geeft de straten weer
met + 65 dB(A)3.
Het grootste probleem ligt in de wijken rond Bockstael.
Dit betekent dat de normale communicatie in een deel van Laken belemmerd wordt.
Immers, een omgevingsgeluid vanaf 60dB(A) verstoort de communicatie en kan aanleiding
geven tot psychologische problemen en agressie.
Het lawaai van het wegverkeer bestaat uit het rol- en motorgeluid. In steden,
veronderstellend dat de snelheid er lager ligt dan 70 km/uur overheerst het motorgeluid.
Aangezien het toegelaten geluidsniveau voor motorgeluid in de EU op 74 dB(A) ligt voor
personenwagens, op 76-78 db(A) voor middelzware voertuigen en op 77-80 db(A) voor
zware voertuigen, is de invloed van het zwaar verkeer op de geluidssterkte duidelijk en
sowieso de invloed van het motorgeluid van het verkeer op de totale belasting in de stad in
het algemeen en in Laken meer specifiek.
Eén vrachtwagen produceert het geluid van 10 personenwagens. Mede daardoor kan de
geluidsoverlast rond Thurn en Taxi en de andere vervoersbedrijven geïnterpreteerd worden,
alsook de geluidsoverlast aan de doorgangsroutes voor de haven.
Zonder maatregelen wordt een toename verwacht van de geluidsoverlast wegens
verhoging van het wegverkeer.
Het luchtverkeer
Vliegverkeer is naast wegverkeer de meest hinderlijke bron. De geluidsproductie is echter
afhankelijk van het type vliegtuig en het aantal bewegingen boven het gebied, wat terug
weersafhankelijk is. Bovendien is stijgen meer hinderlijk dan dalen.
Vooral het gebied ten noorden van het Koninklijk Domein heeft last van de geluidsoverlast
veroorzaakt door de luchthaven van Zaventem. Boven het Koninklijk Paleis mag niet
gevlogen worden, maar kan wel overlast genoteerd worden in Laken.
Vooral de nachtvluchten verstoren de rust van de inwoners.
Ook hier wordt een toename van het verkeer verwacht en dus van de geluidsoverlast.
Het spoor
Spoorweglawaai wordt meestal als minder hinderlijk ervaren dan wegverkeerslawaai. Er is
geen wetgeving die het maximaal toegelaten geluidsniveau van een treinstel regelt, maar
volgende gegevens zijn bekend.
Een goederentrein produceert bij 90 km/u 90 tot 95 dB(A). De Intercity-treinen bij
140 km/u veroorzaken 140dB(A). Een halvering van de snelheid leidt tot een afname van
3 tot 5 dB(A). In Laken bereiken de treinen misschien 70km/ u maar remmende treinen
verhogen het geluidsniveau terug met 5dB(A).
Bovendien spelen nog factoren mee: het aantal wissels, de kwaliteit van de sporen en
stellen. Bij railvervoer is de belangrijkste bron van geluidshinder het rolgeluid (wiel-rail
contact). Lage schermen zoals gedeeltelijk in Laken hebben om deze reden reeds een
dempend effect.
KMO’s en ambachtelijke bedrijven in het woonweefsel
De geluidsoverlast is vooral afhankelijk van de specifieke activiteiten. Twee functies zijn
hier bepalend : het productieproces en het aangetrokken verkeer.
3

dB(A): de geluidssterkte wordt gemeten in een logaritmische grootte, decibel (dB). Bij
eenzelfde geluidsdruk worden zowel de zeer hoge als zeer lage frequenties minder goed
waargenomen. Daarom wordt bij meting van een geluid het signaal gefilterd of ‘gewogen’
in een aangepaste filter: de ‘A’-filter. De zo gemeten geluidssterkte wordt in dB(A)
uitgedrukt.
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Gezien de vele transportactiviteiten in en rond de Dieudonnée Lefèvrestraat is het
vrachtwagenlawaai hier overheersend. Dit is ook het geval in de Steylsstaat, Gasstraat,
Delvastraat. In de rest van het zuidelijk deel van Laken is de situatie minder eenduidig.
Recreatieve activiteiten
Het complex van de Heizel en het Brupark kunnen lawaaihinder geven. Daar ze echter
verwijderd zijn van de woonomgeving is er weinig directe lawaaihinder. Anders is het met
de evenementen. Dikwijls is het de autooverlast die voor en na de voetbal bijvoorbeeld
naast wegverkeer ook extra recreatieve lawaaioverlast geeft.
Laken is zoals een typisch verstedelijkt gebied gehinderd door lawaai. Het verkeerslawaai
overheerst.

1.3.4.4. ENERGIE
Het verbruik van energie is de voornaamste oorzaak van luchtverontreiniging in de steden.
Energieverbruik leidt tot verhoging van bijna alle luchtpolluenten: CO², SO², CO, NOx,
O³, koolwaterstoffen, stof en lood. Het totale energieverbruik per oppervlakteëenheid ligt
in de stad Brussel hoog: 132 toe/ha, maar ligt per inwoner (2.2 toe/inwoner)lager dan voor
de gemiddelde Belg (3.7/inwoner)) en zelfs lager dan het gemiddelde van de andere
Europese steden4.
De verdeling van het energieverbruik wijkt voor een stad als Brussel af van de landelijke
gemiddelden. De huishoudens verbruiken 40% van het totale energieverbruik. Verkeer en
dienstensector verbruiken elk 28% en de industrie verbruikt slechts 4%. De cijfers lopen
echter nogal uiteen. Volgens de Energie atlas van Brussel, Hoofdstedelijk Gewest liggen de
verhoudingen, zonder het verkeer in rekening te brengen, de volgende : 27.3 %
huishoudens, 67,3 % diensten en 5,3 % industrie. De kleine hoeveelheid industrie
verklaart ook waarom het gemiddelde verbruik per inwoner lager is dan voor de meeste
grote steden in Europa.
Voor Brussel Noord, waarin Laken inbegrepen is, zijn de verhoudingen, zonder het in
rekening brengen van het verkeer als volgt: 10 % industrie, 38.6% huishoudens en 51.4%
dienstensector.
Hieruit valt af te leiden dat voor vermindering van het energieverbruik naast het verkeer,
vooral de dienstensector en in tweede instantie de huishoudens doorwegen.
De grootste energieverbruikers zijn naast de huishoudens de Heizel, Bruparck.
De problemen rond energie zijn moeilijker te localizeren. Algemeen wordt uitgegaan van
een volgende verdeling. Een derde industrie, één derde huishoudens en één derde verkeer.
Voor een bewoonde kern als Laken moet om energiezuiniger gewerkt te worden en de CO²
uitstoot te verminderen vooral met de huishoudens gewerkt worden en op verkeer.
Huishoudens
De oppervlakte van de woningen zijn in Laken, naar gemiddelden5 middelmatig, namelijk
tussen de 60 en 80 m². Enkel de Modelwijk heeft kleinere woningen namelijk 48,73 tot
60m². In het noorden van de Mutsaard komen de grotere huizen voor : 100 tot 126,67 m².

4

Stanners D. and Bourdeau Ph., 1995, Europe’s Environment, The Dobris Assessment, EEA,
European Environment Agency, Copenhagen.
5
Mens en Ruimte, 1995, Energiebalans en energiedatabanken Brussels Hoofdstedelijk
gewest: huishoudelijke sectoren, in opdracht van Anciaux V., Staatssecretaris voor energie,
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
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In het noorden wordt nog meer verwarmd met stookolie en is dus een omschakeling naar
hernieuwbare energiebronnen en/of aardgas meest aangewezen. In de totaliteit worden in
Laken weinig vaste brandstoffen gebruikt.
Combinatie van de gegevens van de gemiddelde oppervlakte van de huizen met de
gebruikte energiebron doet ons besluiten dat de eerste inspanningen voor omzetting van
energie en besparingen best gebeuren aan de Mutsaard (grote huizen, veel stookolie) en de
Forumwijk.
Ook de wijken rond de Palfijnsquare hebben een vrij hoog percentage aan meer
vervuilende energiebronnen.
Het Gemeentebestuur kan daartoe een overeenkomst afsluiten met het Klimaatverbond.
Daarbij belooft het Gemeentebestuur werk te maken van een vermindering van de CO²
uitstoot.
De wijken rond de spoorweg vallen op door hun relatief laag percentage aan badkamers of
stortbad. Gezien de leegstand en verkrotting in deze wijk is er veel kans dat met een
renovatiebeleid ook de badkamers aangepakt worden. Dit biedt kansen om installaties met
thermische zonnepanelen te promoten en te introduceren en /of energiezuinige installaties
(zie kaart). Tegelijkertijd kan geopteerd worden om het sanitar met regenwater te
bevoorrraden.
In Laken hebben minder dan 30% van de gezinnen een fiets in huis.
In 1993 gaven de Brusselaars per gezin 35.650 BEF uit aan energie. Daarvan ging 39 %
naar electriciteit (13.800 BEF).
Emissies huishoudens
Het grootste gedeelte van de woonwijken in Laken veroorzaakt tussen de 0,2 en 0,4 kTon
CO² per ha.
Uitzonderingen zijn de Modelwijk met minder dan 0,2 kTon per ha maar in de Mutsaard,
de Forumwijk zijn zowel de CO² -uitstoot, hoog 0,4 tot 0,6 kTon per ha als voor SO², 0,3
tot 1,161 Ton per ha. Dit is niet verwonderlijk gezien de combinatie grote huizen en veel
verwarming met stookolie.

1.3.4.5

WATER
Een van de meest opmerkelijke problemen is de daling van de waterstand van het meertje.
Dit heeft te maken hebben met de voortdurende verhoging van de geplaveide oppervlakte,
waardoor steeds meer regenwater afvloeit via de rioleringen en minder in de grond sijpelt
(parking Kinepolis).

1.3.4.6

BODEMVERONTREINIGING
Een onderzoek van de bodem vereist gedetailleerde studies, in het bijzonder van de
eventuele “black points”. De historische aanwezigheid van ateliers in het zuiden maakt
het zeer waarschijnlijk dat we op bepaalde plaatsen met een (zwaar) verontreinigde bodem
opgescheept zitten.

1.3.4.7

AFVAL
Bij afval krijgen we te maken met twee grote groepen problemen. Enerzijds alle ‘gewone’
problemen in verband met de ophalingen en de verwerking van het afval. In dit geheel
moeten de grote producenten apart bekeken worden. In dit verband moeten we de soms
slechte opvolging van de onderhoudsactiviteiten vermelden. Zo bijvoorbeeld. zien we in
sommige straten geregeld de onderhoudsmachine vóór de vuilniswagen zijn werk doen.
Een ander probleem is het sluikstorten, dat vooral gepaard gaat met toegankelijke
braakliggende terreinen en slecht onderhouden openbare ruimtes (zuiden).
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1.4

MOBILITEIT
Transport en vervoer zijn twee van de vele bepalende componenten voor het functioneren
van onze maatschappij.
De vraag naar vervoer komt voort uit het ruimtelijke
activiteitenpatroon, zoals woon-werk- en woon-schoolverplaatsingen. Om een inzicht te
krijgen in de verplaatsingsstromen moeten we dus uitgaan van de vertrekpunten en de
eindbestemmingen die ervan aan de basis liggen. Het uitgangspunt van deze analyse is
dan ook een onderzoek naar deze verkeersaantrekkende functies, en de manier waarop ze
verkeer genereren.
Een bepaalde verplaatsing kan op diverse manieren, met diverse middelen gebeuren. De
keuze van het ene of het andere vervoersmiddel hangt af van tal van aanbodsfactoren,
zoals de beschikbaarheid over een vervoersmiddel, de uitbouw van de benodigde
infrastructuur, de afstand, de reden van de verplaatsing, het tijdstip, de veiligheid, de kost,
enz. Hier bespreken we de aanwezige infrastructuur, het gebruik ervan en de knelpunten
voor respectievelijk auto- en vrachtverkeer, openbaar verkeer en fietsers en voetgangers.

1.4.1

BETEKENIS VAN LAKEN IN DE REGIO
De materiële contacten van een stad met haar omgeving worden in hoofdzaak
onderhouden langs het wegennet. Het wegennet in de regio Brussel wordt gekenmerkt
door een radiaal-concentrisch patroon. Laken bevindt zich langs enkele van deze assen
die de grote ring om Brussel (R0) verbinden met de kleine ring.
Een groot deel van het verkeersgebeuren in Laken speelt zich dus af in deze sfeer van
transit-verkeer van en naar het centrum van Brussel. Laken is zelf echter ook voor een
groot deel verantwoordelijk voor de hoeveelheid verkeer op haar grondgebied, denk maar
aan de Heizelvlakte en alle functies daar rond, Thurn und Taxi’s, het Brugmanziekenhuis,
enz.

1.4.1.1

DE REGIONALE VERKEERSONTSLUITING VAN LAKEN

KAART 25

De ring om Brussel (R0), het kanaal en de spoorwegenbundel Noord-Schaarbeek zijn de
meest structuurbepalende elementen op macroschaal in de omgeving van Laken. Laken
ligt als het ware middenin deze grote lijninfrastructuren, die geen van allen op het
grondgebied van Laken liggen, maar toch bepalend zijn voor de mobiliteit.
De belangrijkste ontsluiting voor het autoverkeer is uiteraard de snelwegring, waarlangs
alle autosnelwegen naar de voornaamste steden in België en het buitenland bereikt
worden. Door haar ligging vlakbij de ring is Laken zeer goed bereikbaar met het
privévervoer.
Laken wordt daarenboven doorsneden met een aantal doorgaande assen, zoals de A12,
Vuurkruisenlaan/Van Praetlaan, Koninklijke Parklaan, Bockstaellaan, e.a. Deze wegen zijn
van groot belang voor intern, intergemeentelijk en regionaal verkeer. Het zijn belangrijke
in- en uitvalswegen, over het algemeen verbindingen tussen de grote ring en het centrum
van Brussel.
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Het goederenvervoer speelt zich voornamelijk langs het kanaal af, waar de meeste grote
bedrijven gelegen zijn. Ook de omgeving van de Heizel en de A12, Vuurkruisenlaan/Van
Praetlaan zijn concentraties van vrachtverkeer. De lokalisatie van het TIR-centrum trekt
heel wat vrachtvervoer aan.
Twee spoorlijnen lopen langs de rand van Laken : Noord-Schaarbeek-Mechelen in het
oosten parallel met het kanaal op het grondgebied van Schaarbeek en Evere en NoordBockstael-Jette-Dendermonde in het zuiden. De laatste spoorlijn bedient Laken via het
station Bockstael. De stations Noord en Schaarbeek liggen echter op relatief korte afstand
en hebben een grotere bedieningsgraad. Vooral het station Brussel-Noord is het
voornaamste station voor de verbinding van Laken met de regio.

1.4.1.2

VERKEERSAANTREKKENDE FUNCTIES IN LAKEN

KAART 26

Bij de inventarisatie van verkeersaantrekkende functies is het belangrijk een onderscheid te
maken naar tijd en naar ruimte.
Naar tijd maken we een onderscheid naar functies met een permanente, regelmatige
aantrekking (dagelijks hetzelfde patroon b.v. behalve tijdens het weekend), functies met
een semi-permanente aantrekking (veelvuldig, maar niet steeds volgens hetzelfde patroon
of niet dagelijks) en functies met een occasionele aantrekking (meerdere keren of één
enkele keer per jaar).
Naar de ruimtelijke impact maken we een onderscheid tussen lokale, regionale of
(inter)nationale aantrekking.
Beide factoren zijn van groot belang bij de keuze van een vervoersmodaliteit. Merk op dat
de meeste functies zowel vertrekpunt als eindbestemming zijn, zo zijn b.v. de woonzones
bij woon-werkverkeer ‘s morgens vertrekpunt en ‘s avonds eindpunt.
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De verkeersaantrekkende functies voor Laken zijn samengevat in de volgende tabel.
Tabel 34
lokaal
regelmatig

semi-permanent

occasioneel

- woongebieden in Laken
en randgemeenten
- stations voor stedelijk
vervoer
- kanaalzone
- scholen + crèches
- winkelstraten, Brico,
grootwarenhuizen
- zaterdagmarkt
- verzorgingsinstellingen
- bibliotheken
- zwembad + sporthal
- Ossegem Park
- park van Laken
- wijkhuizen-speelterreinen
- eendjesvijver
- sportterreinen rond Heizel
- culturele centrum
Nekkersdal
- openluchttheater
- oud station
- oud gemeentehuis

regionaal

(inter)nationaal

-

woongebieden BHG
spoorwegstations
kanaalzone
kantoren voetbalbond

- woongebieden B
- kanaalzone
- Ziegler

-

Brugmannhospitaal
Kinepolis
Océade
The Village
The Brussels Roller
Club

- Eeuwfeestpaleizen
- B.I.T.M.

1.4.2

AUTO- EN VRACHTVERKEER

1.4.2.1

STRUCTUUR VAN HET WEGENNET EN FUNCTIES

- Atomium
- Koning Boudewijnstadion
- Mini-Europa
- Japanse
Toren/Chinees
Paviljoen
- Amerikaans theater
- O.L.V. Kerk van
Laken
- Koninklijke Serres
- Planetarium

Het huidige stratennet van Laken werd grotendeels in de periode tussen ca. 1875 en 1907
aangelegd. De ontsluiting van het Heizelplateau voor modern verkeer gebeurde naar
aanleiding van de wereldtentoonstelling van 1935 terwijl de uitbouw van het stratennet
van de meest noordelijke wijken aan weerszijden van de Heizelsite (respectievelijk ten
noorden het Brugmann Hospitaal en ten noorden van de Meiseselaan en de Van Praetlaan)
grotendeels na de tweede wereldoorlog, en zelfs na de wereldtentoonstelling van 1958
geschiedde (zie hoofdstuk “Historische ontwikkeling van Laken”).
Naar aanleiding van Expo ‘58 werden het noordelijke deel van de Grote Ring (R0) en de
autosnelweg Brussel-Oostende aangezet. Momenteel rijden er dagelijks meer 100.000
voertuigen over de grote ring langs Laken.
Als stadsgedeelte tussen de Vijfhoek en de periferie van het Gewest, wordt Laken de dag
van vandaag doorkruist door verschillende belangrijke verkeersaders en kan als
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doorgangsgebied omschreven worden van de ring (autosnelweg R0) naar het centrum van
de stad. In noord-zuidrichting bevinden zich de Vuurkruisenlaan/Van Praetlaan en de
Koninklijke Parklaan langs het Koninklijk Domein, en de Houba de Strooperlaan, E.
Bockstaellaan, die de Lakense woonzone centraal doorkruist. De Vuurkruisen/Van
Praetlaan en de Koninklijke Parklaan slingeren zich tot aan het kanaal als verlengde armen
van de A12 en maken respectievelijk de verbinding met de Brusselse middenring
(Lambermontlaan, Montgomery, Generaal Jacqueslaan) en met de vijfhoek (via de
Groendreef en de Koninklijke route). De as Houba De Strooperlaan - E. Bockstaellaan
vormt een rechtstreekse verbinding tussen de grote ring en de Leopold II-laan. Dit zijn
drukke wegen die effectieve barrières vormen in de ruimtelijke structuur.

1.4.2.2

INTENSITEITEN OP DE BELANGRIJKSTE VERKEERSASSEN

1.4.2.2.1 VERKEERSINTENSITEITEN
In volgende tabel zijn de verkeersintensiteiten te vinden voor de belangrijkste wegen in en
om Laken.
Telkens werd de intensiteit tijdens het ochtend- en avondspitsuur weergegeven. Deze
drukste uren van de dag zijn immers maatgevend voor de benodigde infrastructuur. Waar
mogelijk werden de cijfers uitgesplitst per rijrichting.
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Tabel 35
straat

A12 (onder de R0)
Antwerpsesteenweg
Atomiumlaan
Boechoutlaan
De Greeflaan
Dikkelindenlaan
Eeuwfeestlaan
Emile Bockstaellaan
Emile Wautersstraat
Ernest Salustraat
Groendreef
Havenlaan
Hellebeekstraat
Houba De Strooperlaan
Jan Sobieskilaan
Jules Van Praetlaan
Jules Van Praetbrug
Keizerin Charlottelaan
Koninginnelaan
Koninklijke Parklaan
Kunstenaarsstraat
Lambertmontlaan
Léon Monnoyerkaai
Limburg Stirumlaan (omgeving R0)
Madridlaan
arie-Christinestraat
Meiseselaan
Mutsaerdlaan
Oorlogskruisenlaan
Pagodenlaan
Pont de Trooz
Pont des Armatures
Rode Kruislaan
Romeinsesteenweg
Sainctelettebrug
Sainctelettetunnel
Sint-Lambertusplein
Steenweg op Brussel (onder de R0)
Steenweg op Koningslo (onder de R0)
Stefaniestraat
Versailleslaan
Vilvoordsesteenweg
Vuurkruisenlaan
Werkhuizenkaai
(*)

Bron:

Ochtend
richting
richting
nood-zuid
zuid-noord
oost-west
west-oost
1.618
?
?
?
47
44
508
224
35
10
?
?
0
29
332
61
?
?
1.422
?
1.800
?
2.500
2.963
1.227
500
?
?
?
?
972
893
980
?
?
?
?
?
?
?
3.288
1.163
1.533
811
?
?
944
153
2.712
2.027
35
181
1.141
?
499
?
?
?
?
1.300
?

Avond
richting
richting
nood-zuid
zuid-noord
oost-west
west-oost
?
?
1.300-1.450
160
200
?
120
150
1.500 - 2.000
?
?
3.000
1.300 - 1.650
?
?
1.500 - 2.200
150
2.400
1.660
2.924
340
1.400
2.500 - 3.000
350 - 600
1.700
1.161
1.059
?
1.000
600 - 1.000
170
1.500
450
900
1.722
2.774
621
1.553
450
500 - 2.000
725
248
1.678
2.353
?
?
?
?
350 - 600
200
600 - 4.700
2.500
1.800

Stratec, Comité d’action du quartier Croix du feu, Brussel Hoofdstedelijk Gewest
(*)
schatting op basis van de Vuurkruisenlaan

Het is eveneens belangrijk om de intensiteiten van de betreffende wegvakken te
confronteren met hun respectievelijke capaciteit. Onderstaande tabel geeft een overzicht
van de aangenomen capaciteitswaarden per dag en per uur voor de verschillende
wegcategorieën. Die zij afhankelijk van het aantal rijstroken, het aantal kruispunten, de
verkeerslichtenregeling en de gereden snelheid. De invloed van de factor snelheid wordt
treffend geïllustreerd door het fenomeen van blokrijden. Zo verhoogt de capaciteit van een
autoweg (2x3 rijstroken) door blokvorming aan een snelheid van 80 km/u van ca. 4.500
wagens naar 6.700 wagens per uur.
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Deze capaciteitswaarden zijn praktische waarden, die werden overgenomen uit de
literatuur en, proefondervindelijk, uit verschillende andere studies. Het is duidelijk dat het
hier slechts om een gegeneraliseerde waarde gaat, die moet gecorrigeerd worden naar de
concrete wegvakken toe. De praktische capaciteit van een weg wordt gedefinieerd als de
maximale bovengrens van de intensiteit waarbij nog net een vlotte afwikkeling kan worden
gegarandeerd. In het geval dat de intensiteit op die weg de praktische capaciteit
overschrijdt ontstaan files.
Tabel 36
wegcategorie - omschrijving
1.

autosnelweg 2x3

2.

autosnelweg 2x2

3a.

2x3-weg (buiten de bebouwde kom)
beperkt aantal kruispunten
2x2-weg (buiten de bebouwde kom)
beperkt aantal kruispunten
2x3-weg (binnen de bebouwde kom)
groot aantal kruispunten
2x2-weg (binnen de bebouwde kom)
groot aantal kruispunten
weg met 3 rijstroken
2x1-weg (buiten de bebouwde kom)
scheiding verkeersdeelnemers
2x1-weg (binnen de bebouwde kom)
geen scheiding verkeersdeelnemers
winkel- en woonstraten

3b.
4a.
4b.
5.
6.
7.
8.

snelheid
(km/u)
120
80
120
80
100

praktische capaciteit
(mvt/uur/richting)
(mvt/dag/richting)
4.500
45.000
6.700
3.000
27.500
4.500
4.500
32.500

100

3.000

25.000

80

3.000

30.000

80

2.000

20.000

80
70

1.200
1.000

11.500
9.500

50

800

-

30

600

-

Bron: Verkeers- en Vervoersplan Vlaanderen I en eigen waarnemingen

De drukste weg (na de A12) te Laken is duidelijk de Vuurkruisenlaan/J. Van Praetlaan,
waar dagelijks 23.000 voertuigen per richting rijden. Dat is vergelijkbaar met andere
hoofdwegen in het Brusselse, zoals de Keizer Karellaan. Op de Vuurkruisenlaan en de J.
Van Praetlaan doen zich dan ook dagelijks files voor, vooral bij het aanschuiven aan de
Van Praetbrug en aan de Dikke Linde.
De Houba De Strooperlaan is de tweede drukste weg. Hier worden ‘s morgens ongeveer
1.800 voertuigen per uur geteld (beide richtingen samen). De Houba De Strooperlaan
heeft, in tegenstelling tot de Van Praetlaan, een groot aantal opeenvolgende kruispunten,
een dichte langsbebouwing en een grote parkeerdruk, waardoor de capaciteit van de laan
een stuk minder is.
Ook de Koninklijke Parklaan is een zeer drukke weg (2.500 à 3.000 voertuigen).
Uit de tabellen blijkt duidelijk de bottle-necksituatie van de De Troozbrug en de Van
Praetbrug die elk ongeveer 4.000 tot 4.500 voertuigen te verwerken hebben tijdens het
spitsuur.
Op de rest van het wegennet is het gemotoriseerd verkeer duidelijk veel minder druk.
In volgende paragrafen wordt het aandeel vrachtverkeer en de autonome evolutie van het
verkeer in Laken behandeld, twee aspecten van het gemotoriseerd verkeer die een grote
invloed hebben op de beleving ervan.
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In een kwalitatieve beoordeling zijn er nog andere factoren die van belang zijn, te denken
aan de oversteekbaarheid, de verkeersleefbaarheid, leesbaarheid en dergelijke meer. Deze
worden verder behandeld, in een apart hoofdstuk dat handelt over de verkeersleefbaarheid
in de verschillende straten en wijken.

1.4.2.2.2 AANDEEL VRACHTVERKEER
In volgende tabel is het aandeel vrachtvervoer tijdens ochtend- en avondspits te vinden.
Opvallend is dat voor de belangrijke assen het aandeel vrachtvervoer in de ochtendspits
groter is dan in de avondspits. Een belangrijke vaststelling is ook dat tijdens de
ochtendspits het aandeel uitgaand vrachtvervoer veel groter is dan het aandeel inkomend
vrachtvervoer.
De cijfers zijn gemiddeld genomen vrij normaal voor belangrijke doorgaande assen. Het
aandeel vrachtverkeer is te verklaren door de industrie rond de kanaalzone, eerder dan
door lokale bediening van bedrijven en winkels. De wegen in de omgeving van het kanaal
hebben dan ook een relatief hoog aandeel vrachtverkeer.
Het feit dat het aantal vrachtwagens op de De Troozsquare meer dan 1/3 hoger is dan op
de Van Praetbrug is het gevolg van het feit dat de noordelijke industriezone ook ontsloten
wordt via de Vilvoordelaan en de Vilvoordsesteenweg. De kanaalzone rond het Vergote
Dok wordt naar het noorden toe enkel ontsloten door de Koninklijke Parklaan en de E.
Bockstael - Houba De Strooperlaan.
Rond het Vergote Dok is een aantal grote bedrijven gelokaliseerd, maar de grote
aantrekking van vrachtwagens wordt ook voor een aanzienlijk deel veroorzaakt door de
inplanting van het TIR centrum in de Dieudonnée-Lefevrestraat en de concentratie van
enkele grote en heel wat kleine transporteurs er rond (Ziegler, Intertrams, ...).
Momenteel zijn geen speciale routes voor het zwaar vervoer uitgestippeld.
Het aandeel van het zwaar vervoer in de lokale verkeersintensiteit wordt aangegeven in de
volgende tabel.
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Tabel 37
ochtend
richting
richting
nood-zuid
zuid-noord
oost-west
west-oost
3,6 %
?
0%
6,3 %
0,2 %
4,2 %
4,5 %
13,4 %
2,8 %
0%
0%
0%
1,3 %
0%
15,4 %
?
2,0 %
8,4 %
3,6 %
6,9 %
8%
2%
2,8 %
3,1 %
?
9,7 %
6,8 %
6,3 %
12,7 %
4,1 %
2,7 %
0%
0,4 %
0%
4,7 %
2,7 %
?
1,3 %
?
8%
-

straat

A12 (onder de R0)
Bouchoutlaan
De Greeflaan
De Troozbrug
Dikkelindenlaan
Emile Wautersstraat
Ernest Salustraat
Hellebeekstraat
Houba-De Strooperlaan
Jules Van Praetbrug
Jules Van Praetlaan
Keizerin Charlottelaan
Limburg Stirumlaan (omgeving R0)
Léon Monnoyerkaai
Pont des Armatures
Sainctelettebrug
Sainctelettetunnel
Sint-Lambertusplein
Steenweg op Brussel (onder de R0)
Steenweg op Koningslo (onder de R0)
Vuurkruisenlaan
(*)

avond
richting nood- richting
zuid oost-west zuid-noord
west-oost
?
?
?
3,2 %
2,1 %
?
?
?
?
?
2,3 %
2,2 %
8%
?
?
3,4 %
5,9 %
7,2 %
5,3 %
2,3 %
7,8 %
0,6 %
0,5 %
?
?
?
8%
-

Bron: Stratec, Comité d’action du quartier Croix du feu

1.4.2.2.3 AUTONOME EVOLUTIE VAN DE VERKEERSINTENSITEITEN
Uit volgende tabel is te vinden dat de autonome evolutie van de intensiteiten op de Van
Praetbrug en de De Troozbrug negatief was tussen 1988 en 1990.
De aanslepende werkzaamheden aan de De Troozbrug zijn hier zeker niet vreemd aan.
De toename van het autobezit (zie tabel hierna) en het nog steeds stijgend aantal
verplaatsingen laten ons echter vermoeden dat bij een ongewijzigd verkeersbeleid alle
wegen volledig zullen dichtslibben. De twee bruggen over het kanaal blijven in elk geval
de grote knelpunten.
Tabel 38
gebied
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
België

autobezit 1991
32,72 %
39,79 %

autobezit 1996
37,14 %

autobezit 2005
43,11 %

Bron: IRIS, plan des déplacements

Dankzij de onoversteekbaarheid van het kanaal worden de wijken in het zuiden van Laken
grotendeels gespaard van sluikverkeer, wel worden we hier geconfronteerd met slecht (of
niet) ingerichte kruispunten die een onoverzichtelijke en onveilige verkeerssituatie
teweegbrengen (b.v. kruising Molenbeekstraat, Drootbeekstraat en Wautierstraat).
De jaarlijkse toename van de verkeersintensiteiten is te vinden in volgende tabel. Er blijkt
dat de verkeersdruk tijdens het avondspitsuur de laatste jaren weinig is toegenomen. Dat is
te verklaren door het feite dat sommige wegen reeds verzadigd zijn. De toename van de
verkeersdruk situeert zich dus niet zodanig in de toename van de verkeersdruk op de
hoofdwegen tijdens de piek, maar in de uitbreiding van de piek naar vroegere en latere
uren, en naar de woonstraten.
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Tabel 39
straat
A12 (onder de R0)
De Troozbrug
Léon Monnoyerkaai
Jules Van Praetbrug
Pont des Armatures
Sainctelettebrug
Sainctelettetunnel
Steenweg op Koningslo (onder de R0)
Steenweg op Brussel (onder de R0)

richting
noord-zuid
beide
noord-zuid
beide
beide
beide
beide
noord-zuid
west-oost

1986
2.074

1988
4.874
958
4.661
2.305
1.656
4.809

547
1.002

1990
1.618
4.451
972
4.190
2.344
1.097
4.739
499
1.141

stijging/jaar
-7 %
- 4,3 %
+0,7 %
-5%
0,9 %
- 16 %
- 0,1 %
-2,4 %
+3 %

Bron: Stratec

1.4.2.3

PARKEREN EN LADEN EN LOSSEN

1.4.2.3.1 PARKEREN
KAART 27

Het parkeerprobleem stelt zich vanuit diverse invalshoeken, voor verschillende gebruikers
en op verschillende tijdstippen.
Over het algemeen zijn er voor de bewoners weinig parkeerproblemen. De reden hiervoor
is wel verschillend. Volgende tabel geeft een overzicht van de woningen met garage en de
gezinnen met een eigen wagen.
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Tabel 40
Rangschikking naar afremmend aandeel garages
Statistische sector

Auto

Garage

Verschil

BRUGMANNHOSPITAAL
MEISESELAAN
KONINKLIJK DOMEIN
JEAN DE BOLOGNELAAN
SCHIJFSTRAAT
STIENONLAAN
MUTSAARDLAAN
WANDSTRAAT
KADETTENSCHOOL
HEILIG-HART
GODDELIJKE JEZUS
MODELWIJK
EM. DELVASTRAAT
ONZE-LIEVE-VROUWVOORPLEIN
ROODHUISPLEIN-ZUID
MARIA-CHRISTINASTRAAT
PRINS LEOPOLDSQUARE
EM. BOCKSTAELLAAN-ZUID
CHRYSANTENSTRAAT
HEIZEL
VUURKRUISENLAAN

100
76
75
65
55
59
63
59
56
52
58
44
48
42
48
46
42
50
51
22
100

100
71
56
46
43
42
33
33
19
15
13
11
10
10
9
7
7
6
2
2
0

0
5
19
19
12
17
30
26
37
37
45
33
38
32
39
39
35
44
49
20
100

LAKEN

52

21

31

STAD BRUSSEL
GEWEST BRUSSEL

50

18

32

In de noordelijke wijken is het autobezit een stuk hoger (aandeel tussen 50 % en 75 %)
dan in de zuidelijke wijken (aandelen lager dan 50 %), maar daar is ook het aantal
woningen met garage veel hoger (meer dan 30 % tegenover 10 % en minder het zuiden).
Dit verschil is trouwens zeer goed afleesbaar in de typologie van de straten. In de wijk ten
zuiden van de Jan Palfijnsquare bijvoorbeeld zijn bijna alle woningen voorzien van
voortuinstroken met een inrit voor een gelijkvloerse garage of een keldergarage. In het
zuiden zijn er geen voortuinen, de 19de-eeuwse rijbebouwing sluit er dadelijk bij de straat
aan; inrijpoorten zijn er schaars. Hoewel er hier bijna uitsluitend op straat wordt
geparkeerd, zijn er weinig parkeerproblemen (ondanks de hoge bewoningsdichtheid). Dit
is gedeeltelijk te wijten aan het relatief lage autobezit, maar vooral als gevolg van de grote
stukken onbewoonde straten, zoals schoolmuren, muren of afsluitingen van bedrijven,
leegstaande panden en braakliggende terreinen.
Typische parkeerproblemen onderkennen we in de traditionele winkelstraten, waar vooral
het kort parkeren belangrijk is. Dit moet de bereikbaarheid van de winkelstraten
garanderen. Dubbelparkeren, laden en lossen op straat, langparkeren als gevolg van te
weinig controles en defecte parkeermeters en de slechte voetgangersaansluiting met de
parkeerzone op het E. Bockstaelplein hebben als resultaat een slechte, onduidelijke en
chaotische verkeers- en parkeersituatie die een zware hypotheek leggen op het goed
functioneren van de Maria-Christinastraat. Dezelfde problemen stellen zich in en rond de
De Wandstraat, doch minder sterk. Dit heeft vooral te maken met het feit dat de straat
breder is en er een aantal grootwarenhuizen in de nabije omgeving hun eigen parking
hebben.
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Een probleem dat zich in het zuiden stelt is het parkeren op straat van grote vrachtwagens,
vooral ‘s nachts. Dit is een fenomeen dat we zien in en rond de straten rond het TIR
centrum (Dieudonnée Lefevrestraat, Claessenstraat, Havenlaan). Maar ook in het noorden
van Laken worden steeds meer vrachtwagens gestationeerd (langsheen de hele
Mutsaardlaan, Madridlaan, Romeinse Steenweg, tot zelfs in het park van Laken Hazelaarslaan, Dikkelindelaan).
In normale omstandigheden zijn er weinig parkeerproblemen voor bewoners, maar dit
geldt niet in speciale omstandigheden. Vooral het noorden heeft, ondanks de grote
parkings op het Heizelplateau en op parking C, te kampen met een grote parkeerdruk van
bezoekers van manifestaties in en rond de Heizel. Bewoners zonder eigen garage hebben
daar nogal wat last van. Hetzelfde geldt ook, doch in mindere mate, voor de omgeving
van het Brugmannhospitaal.
Er stelt zich nog een ander probleem in en rond het Heizelplateau. De organisatie van het
parkeren op de Heizel legt een belangrijke hypotheek op de ruimtelijke kwaliteit van het
hele Expositiepark. De majestueuze Eeuwfeestlaan wordt tijdens manifestaties aan beide
kanten volgeparkeerd. De slingerende wegen door het Ossegempark en het park van
Laken worden volgeparkeerd alsook de ontsluitingswegen rond het stadion. Daartussen
liggen overal parkings verspreid, aansluitend bij Kinepolis, aansluitend bij de Trade Mart,
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aansluitend bij het stadion, bij het Amerikaans Theater, kortom overal. Samen zijn dit
ongeveer 4.500 parkeerplaatsen.
Parking C, ten noorden van de Romeinse Steenweg, biedt plaats aan 12.000 wagens. Deze
parkeercapaciteit is ruim voldoende. Het probleem is echter het gebruik van de parkings.
Als gevolg van hun inplanting en de ontsluiting voor voetgangers (die nog steeds zo dicht
mogelijk willen parkeren) zien we dat parking C geregeld onderbezet is, terwijl de andere
parkings meestal overbezet zijn. Parking C geeft immers enkel rechtstreekse toegang tot de
Expositiepaleizen, terwijl alle andere functies slechts via de belendende straten te bereiken
zijn : langs de Romeinsesteenweg en in het westen via de Verregatstraat,
Jeneverbomenstraat, de Magnolialaan en zo verder langs de Houba De Strooperlaan of de
Keizerin Charlottelaan. Langs de oostelijke zijde bereikt men de Heizel via de Madridlaan
en de Miramarlaan.
Concreet betekent dit dat vanaf de uitgang van parking C de loopafstanden de volgende
zijn : Koning Boudewijnstadion (hoofdingang) ongeveer 1.200 m, Kinepolis 1.500 m, het
Atomium 1.800 m, Buro&Design Center 1.200 m, Fashion Gardens 1.400 m en Trade Mart
1.600 m. Een betere toegankelijkheid door de Expopaleizen zou de meeste afstanden tot
de helft reduceren, zou de buurt vrijwaren van een invasie van bezoekers én zou een
aangename verbinding tussen parking C en de Heizelvlakte kunnen realiseren.
Het spreekt voor zich dat een oplossing voor het parkeerprobleem niet los kan gezien
worden van een algemene aanpak van de verkeerssituatie rond de Heizel. Verschillende
alternatieve ontsluitingen zijn reeds bestudeerd (afrit A12, rotonde Madridlaan,
Miramarlaan, enz.) en moeten verder in een globaal kader geëvalueerd worden. De
functies die zich op het Heizelplateau gevestigd hebben, zitten daar juist omwille van de
goede autobereikbaarheid en parkeermogelijkheid. Het is nu de uitdaging om die
bereikbaarheid te optimaliseren en ook in de toekomst te kunnen blijven garanderen, mits
het verminderen van de negatieve impact op de woonwijken.

1.4.2.3.2 LADEN EN LOSSEN
Het laden en lossen op straat vindt vooral plaats in de winkelstraten en in de zuidelijke
zone van Laken waar er heel wat bedrijvigheid is in ateliers en rond opslagplaatsen. Het
laden en lossen op straat wordt problematisch op het ogenblik dat de vooropgezette
verkeersfunctie niet meer kan vervuld worden, wat ondermeer afhangt van de gewenste
verkeersstromen in een straat, van de functie van de straat, van de breedte, enz. De
problemen in Laken stellen zich in de winkelstraten, die tegelijkertijd een belangrijke
functie hebben als doorgaande verkeersas : E. Bockstaellaan, Houba De Strooperlaan en
Maria-Christinastraat.
Het frequente dubbelparkeren in de Marie-Christinastraat heeft een zeer nadelige invloed
op de verkeersdoorstroming en de verkeersveiligheid in de straat. De combinatie van veel
voetgangers (klanten en scholieren) met zich tussen gestationeerde vrachtwagens
slingerende automobilisten veroorzaakt een zeer onduidelijk en gevaarlijke situatie.
In het zuidelijk deel van de E. Bockstaellaan, dat onlangs heraangelegd werd, is het
dubbelparkeren en op straat laden en lossen fel verminderd. De straatbreedte laat immers
geen twee wagens naast elkaar toe, zodat er dadelijk lange files ontstaan. Ten noorden
van het E. Bockstaelplein, waar we ook een grotere concentratie van handelszaken zien,
wordt het probleem weer groter.
Uit een enquête van STRATEC in functie van de opmaak van een gewestelijk
goederentransportplan (1996) blijkt dat meer dan de helft van de vrachtwagens de
beschikbare laad- en loszones niet gebruikt. De belangrijkste redenen zijn dat het
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gemakkelijker is te laden en lossen op straat of dat de plaatsen reeds bezet zijn door
vrachtwagens of personenwagens.

1.4.3

OPENBAAR VERVOER EN TAXI’S
Ondanks de explosieve urbanisatie onder impuls van Leopold II, kende Laken zware
moeilijkheden om zijn vervoersnet uit te breiden. In 1907 somde de gemeentelijke
ingenieur ze als volgt op: de aanwezigheid van het kanaal, de beide spoorlijnen met brede
beddingen die door de gemeente lopen en met viaducten dienden overspannen te worden,
de valleien van de Kleine Zenne en de Molenbeek (overwelvingswerken van deze laatste
voltooid rond 1907), het niet overeenkomen met de buurgemeenten op wiens grondgebied
de in Laken getrokken wegen dienen aansluiting te vinden, de vertraging bij de bouw van
het nieuwe zeehavenstation en, tenslotte, de financiële moeilijkheden.
Overzicht van de uitbouw van een openbaar vervoersnet in de tweede helft van de 19de
eeuw :
1836:
1843:
1856:
1869:
1864:
1871:
1877:
1880:
1889:
1895:
1902:

omnibusverbindingen per dag tussen Laken en Brussel (in 1837 al opgevoerd tot 7)
omnibuslijn naar Anderlecht.
ingebruikname van de Dender-Waasspoorlijn
aanvraag voor de exploitatie van een ‘Amerikaanse spoorlijn’ (tram)
inwijding van het eerste station, gelegen ter hoogte van de overweg op de Koninginnelaan
ingebruikname van de ringspoorlijn en aanleg van een paardetramverbinding tussen het
station en het Noordstation, Anderlecht en Sint-Gillis
inauguratie van het koninklijk station op het koninklijk domein.
nieuw station in Laken
buurtspoorweg tussen Laken en Strombeek
doortrekken van de buurtspoorlijn tot aan het Noordstation, Rogierplein.
intrede van de eerste elektrische tram.

(Bron: G. Lemaire e.a., Laken 1830 à 1980. Aspecten van het Lakense verleden, Brussel 1980).

KAART 28

Op vandaag beschikt Laken over een redelijk dicht netwerk van openbaar vervoerslijnen.
Via het spoor wordt Laken ontsloten door het station Bockstael. Het station wordt bediend
door de lijnen 50 en 60.
Lijn 60:

Lokeren-Brussel Zuid
via Zele, Dendermonde, St. Gillis, Lebbeke, Heizijde, Opwijk, Merchtem, Mollem, Asse, Zellik, Jette,
Bockstael, Brussel Noord, Brussel Centraal.

Lijn 50:

Gent Sint-Pieters-Brussel Zuid
via Merelbeke, Melle, Kwatrecht, Wetteren, Schellebelle, Serskamp, Lede, Aalst, Erembodegem,
Denderleeuw, Liedekerke, Essene, Lombeek, Ternat, St.-Martens-Bodegem, Dilbeek,
Groot-Bijgaarden, Sint-Agatha Berchem, Jette, Bockstael, Brussel Noord, Brussel Centraal.

Het is een belangrijk overstappunt van trein naar stadsvervoer, met tijdens de spits vlotte
verbindingen van en naar Aalst en Dendermonde (35 minuten).
Vanuit Aalst zijn er 3 treinen tussen 7u00 en 8u00 en slechts 2 per uur tijdens de rest van
de dag. Vanuit Dendermonde zijn er 7 treinen tussen 7u00 en 9u00, maar buiten de
spitsuren bereikt slechts 1 trein het station Bockstael.
Er zijn ook slechts 2 verbindingen per uur met de Noord-zuidverbinding. De verbinding
met Brussel Centraal is wel een stuk sneller (9 min.) dan de metroverbinding (± 20 min.).
Sinds kort is er een rechtstreekse lijn die Aalst met Braine l’Alleud verbindt (o.m. via Jette,
Bockstael, Schuman, Leopoldswijk, Etterbeek, Boondaal, Linkebeek - een deel van de lijn
26 - en zo verder naar het Zuiden). Voorlopig is de frequentie beperkt tot één trein per
uur.
Het station Bockstael neemt ongetwijfeld een belangrijke positie in een toekomstig GEN.
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De belangrijkste stations - Brussel Centraal, Brussel Noord en Brussel Zuid, zijn met het
stadsvervoer (tram en metro) vlot bereikbaar. Het station van Schaarbeek, dat eigenlijk
dichter bij Laken is gelegen, is zeer slecht bereikbaar.
Wat betreft het stadsvervoer (M.I.V.B.) is Laken goed ontsloten door de volgende lijnen.
Metro
Lijn 1A:

Heizel-H. Debroux
met stations Heizel, Houba-Brugmann, Stuyvenbergh, Bockstael en Pannenhuis op het grondgebied van
laken

Tram
Lijn 23:

Heizel-Noordstation
via de middenring (Van Praet, Montgomery, Albert, Noord-zuidverbinding)

Lijn 81:

Heizel-Montgomery
via Jette, De Troozsquare, Noord-zuidverbinding, Sint Gillis en ht Flageyplein

Lijn 52:

Esplanade-Drogenbos
via Van Praetbrug, Berenput, Noord-zuidverbinding en Vorst

Lijn 92:

Esplanade-Fort Jaco
via Van Praetbrug, Berenput, St. Mariakerk, Koningstraat, Louisa, Steenweg op Charleroi,
Brugmannlaan, Dieweg

Lijn 18:

Houba De Strooper-Dieweg
via Brugmann, Belgica, Sainctelette, Kanaal, Zuidstation, Bareel, Vorstcentrum, Stalle

Lijn 94:

Kerkhof Van Jette-Wiener
via Bockstaelplein, Stefaniestraat, De Troozbrug, St. Mariakerk, Louisa, Ter Kamerenbos, Boondaal

Lijn 19:

Groot-Bijgaarden-De Wand
via Simonis, Kerkhof van Jette, Stuyvenbergh, Sint-Lambertus

Deze 7 tramlijnen geven de Lakenaars de mogelijkheid om zonder overstappen bijna het
volledige gewest te bereiken. Belangrijk is ook dat lijnen 19-23 en 81-94 een oostwestelijke verbinding voorzien op het grondgebied van Laken.
Dit goed uitgebouwde tramlijnennetwerk wordt nog aangevuld met een aantal
stadsbusverbindingen.
Lijn 53:

Mariendaal-A2-VUB
via Dikke Linden, Koninklijke Parklaan, Bockstaelplein, Prins Leopold Square en Brugmann

Lijn 47:

Vilvoorde-Moortebeek
via Neder over Heembeek, Vilvoordse Steenweg, Antwerpse Steenweg, Lakensestraat, Clemenceau,
Astridpark

Lijn 57:

Militair Hospitaal (NOH)-Noordstation
via Vilvoordse Steenweg, Havenlaan, Redersburg, Bolivarlaan

Lijn 89:

Heizel-Westland Shopping
via Brugmann, Prins Leopold Square, Bockstaelplein, Picardstraat, Ribaucourt, Birmingham, Peterbos en
Willemyns

Lijn 49:

Bockstaelplein-Zuidstation
via Koekelberg, Peterbos en Kuregem

Lijn 84:

Heizel-Beekkant
via A2/VUB, Nereus, Berchem station, Begraafplaatsen, E. Machtenslaan.
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Het dichte stadsbussennet verbindt Laken uitsluitend met het westelijke deel van het
gewest. Het is ook de enige vorm van openbaar vervoer tussen Laken en Neder over
Heembeek/Haren.
Dit stadsvervoer wordt nog aangevuld met een aantal lijnen van De Lijn richting Wemmel,
Grimbergen en Vilvoorde.
Naar ruimtelijk bedieningsniveau (± 300 meter rond een halte) bestrijken de metro- en
tramlijnen samen reeds het hele bewoonde oppervlak van Laken (behalve het Koninklijk
Domein).
De belangrijkste aantrekkingspolen voor het openbaar vervoer (De Heizel,
Brugmannziekenhuis, de markt, de belangrijkste scholen) worden bediend door tram of
metro.
De meeste tramlijnen rijden daarenboven in eigen bedding, zodat ze een relatief hoge
snelheid halen en daardoor een groter praktisch bedieningsniveau (tot ± 500 meter rond
een halte).
Enkel de lijnen 81 en 94 (Jette-Bockstael-De Trooz) kennen heel wat doorstromingsproblemen als gevolg van de relatief smalle straten (Steylsstraat, Fransmanstraat,
Stefaniestraat) en de moeilijke knooppunten (Bockstaelplein en De Troozbrug).
Veruit het belangrijkste overstappunt voor het openbaar vervoer is het Bockstaelplein (1
metrolijn, 2 tramlijnen, 3 buslijnen en 1 spoorwegstation).
De verbindingen met de randgemeenten zijn relatief goed en de geplande voortzetting van
de metrolijn zal het noorden van Laken en vooral de Verregatwijk en Modelwijk in directe
verbinding brengen met het stadscentrum.
De knelpunten betreffende het openbaar vervoer situeren zich vooral in confrontatie met
andere vervoersmiddelen op de drukke assen en op de kruispunten. Verder speelt de
beperking van de kanaaloversteek-mogelijkheden voor tram en bus ook een belangrijke rol.
De ongeordende situatie van het Bockstaelplein en de problematiek (veiligheid,
bereikbaarheid en comfort) van en rond de tramterminus aan de Dikke Linde zijn
prioritaire knelpunten, waaraan speciale aandacht moet gegeven worden.
De inplanting van taxistandplaatsen geeft een indicatie over het (inter)nationale karakter
van een bestemming en/of een bestemming voor oudere mensen. In Laken zien we het
volgende patroon:
−
−
−
−

concentratie op de Heizel: 4 taxistandplaatsen
De Wandstraat (Dikke Linden)
Brugmannziekenhuis
Bockstaelplein.

Het belang van taxi’s in het totaal vervoerspakket in Laken valt te verwaarlozen. Enkel in
en rond de Heizel moeten eventueel nieuwe voorzieningen worden getroffen.
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1.4.4

FIETSERS EN VOETGANGERS

1.4.4.1

FIETSERS

KAART 29

Voor de fietsers zijn de voorzieningen zeer beperkt. Daarbij stelt men vast dat een
fietscultuur zeer onderontwikkeld is in Laken. De laatste jaren moet de fiets meer en meer
wijken voor de auto. De redenen hiervoor zijn legio : het beleid beperkte zich meestal tot
de auto, met alle gevolgen van dien.
De afwikkeling van fietsverkeer kenmerkt zich in het algemeen door de grote diversificatie
aan routes. Voor een zelfde herkomst en bestemming gebruiken fietsers soms een tiental
verschillende routes, de ene omwille van de veiligheid, andere omwille van de snelheid,
het comfort, of de combinatie van verschillende bestemmingen.
De huidige fietsinfrastructuur bestaat uit gemengd verkeer in de meeste straten van Laken.
Enkel in de kanaalzone zijn er enkele fietspaden aangelegd.

1.4.4.2

VOETGANGERS
In de voorzieningen voor voetgangers moet onderscheid gemaakt worden in de gebieden
waar voetgangers verblijven (bijvoorbeeld winkelstraten en parken) en routes waarlangs
voetgangers zich verplaatsen.
• In zones waar voetgangers zich gedurende langere tijd ophouden moeten de
voetgangers zich veilig en comfortabel kunnen bewegen. Dit betekent niet dat de
straten alleen aan voetgangers moeten voorbehouden zijn. Combinatie met meerdere
verkeerssoorten is mogelijk, indien de veiligheid van de voetgangers behouden blijft
(b.v. schoolomgevingen, Squares, Willemsplein).
• Het verplaatsingenpatroon van voetgangers levert een diffuus beeld. Concentraties van
zich verplaatsende voetgangers treden over het algemeen op in de onmiddellijke
nabijheid van activiteiten, zoals winkels, haltes van het openbaar vervoer,
parkeeraccomodaties en scholen (Maria-Christinastraat, Bockstaelplein).
De oversteekbewegingen zijn hier van cruciaal belang. De meeste ongevallen met
voetgangers gebeuren tijdens het oversteken. Vooral in schoolomgevingen is dat van
belang. Ook de oversteekbaarheid van de drukke verkeersaders is een zware uitdaging
voor de voetganger in Laken.
Vanuit de Mutsaardwijk zijn de parken van Laken en Ossegem en de haltes van het
openbaar vervoer tussen de Van Praet en de Vuurkruisenlaan quasi onbereikbaar. Ook het
Chinees Paviljoen en de Japanse Toren zijn bijna onbereikbaar en worden volledig
geïsoleerd door de omsingeling met verkeersroutes. Deze situatie herhaalt zich in en rond
de Heizel en op het Bockstaelplein, dat ondermeer een belangrijke overstapplaats en
knooppunt is voor het openbaar vervoer.
Ook de bereikbaarheid van het openbaar vervoer speelt een rol voor de voetganger. De
afstand die hij tot de halte moet afleggen is van belang voor de vervoerswijzekeuze.
Verblijfsgebieden op een afstand groter dan 300 m van een openbaar-vervoershalte liggen
te ver van de halte om te voet te kunnen bereiken op een comfortabele en veilige manier.
Voor metrostations ligt deze afstand op 500 m.
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1.4.5

KNELPUNTEN PER WEG OF WOONWIJK

KAART 30
KAART 31
KAART 32

In dit hoofdstuk wordt per weg of woonwijk in Laken een synthese gegeven van de
belangrijkste knelpunten op het gebied van de verkeersleefbaarheid. Dit houdt ondermeer
een confrontatie van de verschillende functies en de infrastructuur in met de bestaande
verkeerssituatie.

1.4.5.1

A12 EN DIKKE LINDE
Als verlenging van de Boomsesteenweg komt de A12-autosnelweg tot aan het
verkeersknooppunt Dikke Linde om daar, via een dubbele brug over de rotonde uit te
monden in de Vuurkruisenlaan (3 + 1 rijstroken) en de Van Praetlaan (3 rijstroken) en via
de Van Praetbrug, op de Brusselse middenring. Via de Koninklijke Parklaan is deze
snelweg tevens verbonden met de Brusselse Noordwijk en de Brusselse Kleine Ring. De
A12 verbindt dus de Dikke Linde met de Brusselse ring R0 en vormt alsdusdanig een
belangrijke ontsluiting van Laken naar de ring en het Belgische snelwegennet.
De problemen die deze doorgaande stedelijke snelweg veroorzaakt voor de omliggende
wijk zijn navenant : geluidsoverlast en luchtvervuiling langsheen het traject. Indirect zorgt
de A12 echter voor meer hinder door de verkeersdruk op de andere wegen in Laken die ze
veroorzaakt als een van de belangrijkste toegangswegen naar Brussel. De snelheden over
het hele traject zijn die van een snelweg : er is geen wezenlijke verkeersremmende
overgang aan het einde van de A12.
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Het knooppunt Dikke Linde kenmerkt zich door een veelheid en verscheidenheid aan
wegen. Enerzijds is er de A12 die via twee viaducten overgaat in de Vuurkruisenlaan en
Van Praetlaan.
Er is de stedelijke weg Koninklijke Parklaan, die enerzijds een
verbindingsweg is en anderzijds ook enkele lokale, toeristisch-recreatieve functies. Verder
is er de wijk Mutsaard, met woningen, scholen en (buurt)winkels, wat qua verkeer een heel
andere sfeer oproept.
De Madridlaan, Rode Kruislaan en Meiseselaan worden momenteel gebruikt als
alternatieve weg naar de ring vanuit de omgeving van de Mutsaard, Dikke Linden en het
Koninklijk Kasteel. Tijdens het avondspitsuur rijden er 200 tot 1.000 voertuigen langs deze
straten naar de Romeinsesteenweg en zo naar afrit 9 (Wemmel) van de ring R0.
Vooral in de Rode Kruislaan veroorzaakt dit verkeershinder voor de bewoners, maar ook in
de relatief dun bebouwde Madridlaan zijn er confictpunten aan het Ossegempark en aan
de school.

1.4.5.2

VUURKRUISENLAAN EN VAN PRAETLAAN
Op de Vuurkruisenlaan rijden dagelijks 23.000 voertuigen, waarvan 8 % vrachtverkeer.
Dit betekent dat de Vuurkruisenlaan de drukste weg te Laken is (na de A12), en één van de
drukste wegen naar het centrum van Brussel. De Vuurkruisenlaan kent dan ook dagelijks
files tijdens de avondspits, wanneer tot 2.500 voertuigen per uur passeren op drie rijstroken
en een ventweg.
Tijdens de daluren (‘s nachts) is dit profiel zeer breed voor de slechts 200 voertuigen op het
minst drukke uur. Dan is overdreven snelheid de oorzaak van een vermindering van de
verkeersleefbaarheid en verkeersveiligheid.
De gemiddelde snelheid op de Vuurkruisenlaan doorheen de dag, op de niet al te drukke
uren, ligt op 90 km/u1. Op de linkerrijstrook rijdt 30 % van de voertuigen zelfs meer dan
100 km/u. Het is duidelijk dat hierdoor de onveiligheid sterk toeneemt, vooral aan de
kruispunten met de zijstraten. Ook het fietsverkeer en de voetgangers hebben dan
problemen met de oversteekbaarheid. Verder is het ook voor fietsers bijna onmogelijk om
langs de Vuurkruisenlaan te fietsen. Voor hen is wel een alternatief voorzien langs de
Pagodenlaan.
Ook de Van Praetlaan kent deze problemen. Tijdens de ochtendspits staat men aan te
schuiven voor het kruispunt aan de Van Praetbrug. Gedurende de daluren zijn er door het
breed profiel, dat nog versterkt wordt door de bomen, hoge snelheden mogelijk, waardoor
afdraaibewegingen, zoals aan het Chinees Paviljoen en de doorsteek naar de
Vuurkruisenlaan, moeizaam en onveilig verlopen. De Van Praetlaan heeft wel als
“voordeel” ten opzicht van de Vuurkruisenlaan dat hier geen langsbebouwing is, zodat de
bewoners van de wijk niet direct gehinderd worden.
De aansluiting van de Vuurkruisenlaan/Van Praetlaan op de A12 en de Koninklijke
Parklaan is een onoverzichtelijk verkeersknooppunt. Hetzelfde geldt voor de Van
Praetbrug. Deze beide kruispunten die de Vuurkruisenlaan/Van Praetlaan afbakenen zijn
in feite maatgevend voor de capaciteit van de weg.
Door de veelheid aan weef- en invoegbewegingen en de grote oppervlakte verloopt het
verkeer hier niet vlot. Het gebeurt regelmatig dat voertuigen midden op het kruispunt
“verloren” staan en zo anderen hinderen. Door de brede boogstralen is de oprijsnelheid
van de kruispunten ook te hoog, waardoor de veiligheid in het gedrang komt.
1

Gemeten tussen 14u en 15u30 in december : gemiddeld tussen 84 en 96 km/u,
naargelang de rijstrook, met een maximum van 135 km/u en een minimum van 68 km/u.
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1.4.5.3

OMGEVING MUTSAARD
De rotonde aan de Mutsaardlaan is het centrale verdeelpunt voor de wijk. Alle
hoofdstraten sluiten erop aan. Bovendien functioneert de rotonde als poort naar de wijk,
als een soort grens tussen de drukke hoofdassen van Brussel, zoals de A12, J. Van Praetlaan
en Koninklijke Parklaan en de woonstraten in de wijk. Als zodanig moet het verkeer dus
enerzijds vlot en veilig verlopen, maar ook afgeremd worden (poorteffect). In de huidige
toestand is dat niet zo. De rotonde functioneert nog volgens het “oude” systeem, voorrangvan-rechts, en de aansluitbogen zijn veel te breed. Hierdoor kan de rotonde aan hoge
snelheid worden opgereden, met alle gevolgen van dien.
De straten in de Mutsaardwijk zijn allen woonstraten, alhoewel hier ook een verschil te
merken valt. Enkele straten zorgen meer dan andere voor de verbindingen in de wijk :
Rode Kruislaan, Meiseselaan, Mutsaardlaan, De Wandstraat, Forumlaan, Versailleslaan en
Pagodenlaan.
In het algemeen zijn de meeste straten te breed, waardoor hoge snelheden kunnen
ontwikkeld worden. Bijna alle kruispunten zijn geregeld, hetzij door rotondes, hetzij door
verkeerslichten. In het geval van rotondes geldt wel steeds de “oude” voorrangsregeling,
wat onveilige situaties veroorzaakt. Niet-geregelde kruispunten (met voorrang-van-rechts)
zijn dikwijls te breed uitgevoerd, waardoor onvoldoende wordt afgeremd bij het afdraaien.
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De parkeerdruk ligt in de Mutsaardwijk hoog. Zelfs op de kruispunten wordt geparkeerd,
wat in feite verboden is. Door de brede aansluitbogen is er echter voldoende ruimte.
Hierdoor wordt het zicht op de zijstraten wel enigszins belemmerd.
De Rode Kruislaan en Meiseselaan worden momenteel gebruikt als parallelweg voor de
A12, samen met de Mutsaardlaan. Het wegprofiel is zeer breed, en er zijn geen
wegmarkeringen aangebracht, zodat vaak te snel gereden wordt. Hetzelfde geldt, zij het in
mindere mate en in de omgekeerde richting, voor de Meiseselaan.
Door de centrale ligging is de Mutsaardlaan in feite de centrale verdeelweg. Er rijden tot
1.500 wagens per uur langs. Voor een woonstraat is dat zeer veel. Er zijn een aantal
scholen in de nabijheid, zodat deze laan druk wordt gebruikt door fietsers. De fietsers
rijden op deze brede baan in gemengd verkeer met de auto’s, zoals overal in de wijk.
Door de verkeerslichten worden ze wel enigszins beveiligd bij het oversteken.
De De Wandstraat is enerzijds een winkelstraat, maar ook één van de verbindingswegen
naar de afrit 7 (Grimbergen) op de ring R0. Hierdoor ontstaan conflictsituaties tussen
doorgaand verkeer, lokaal verkeer (afdraai-, parkeer- en weefbewegingen) en fietsers en
voetgangers.
De Forumlaan wordt soms als race-piste gebruikt.
De Pagodenlaan (tot 900 mvt/u) ligt parallel aan de Vuurkruisenlaan, waardoor ze ook als
sluikweg gebruikt wordt (richting kanaal). Hierdoor wordt niet alleen deze woonstraat te
zwaar belast, maar wordt ook het kruispunt aan de J. Van Praetbrug belast met een extra
tak, waardoor het onoverzichtelijker wordt.
Uiteraard is de Vuurkruisenlaan zelf een van de grootste veroorzakers van hinder. De weg
ligt zeer dicht bij de woningen, en is door het ontbreken van een overgang met de A12 in
feite een autosnelweg. De doorsteken tussen de ventweg en de Vuurkruisenlaan enerzijds,
en de Vuurkruisenlaan en de J. Van Praetlaan anderzijds zijn dan ook zeer gevaarlijk. Ook
wordt de ventweg, die in feite bedoeld is als lokale bedieningsweg steeds meer gebruikt als
vierde rijstrook van de Vuurkruisenlaan.

1.4.5.4

KONINKLIJK PARKLAAN EN KONINGINNELAAN
Deze laan, die het kerkplein verbindt met het verkeersknooppunt Dikke Linden is een
belangrijke verbinding tussen Brussel en de grote ring R0. Er rijden 1.400 tot 3.000
voertuigen langs op het drukste uur. Deze laan heeft dan ook 2x2 rijstroken, echter zonder
middenberm. Er is een smal voetpad maar geen fietspad. Hierdoor is de laan zeer
onvriendelijk voor het langzaam verkeer. Voetgangers en fietsers kunnen de 4 rijstroken
niet oversteken zonder beveiliging (verkeerslichten). Verder worden ze gehinderd door te
snel rijdend verkeer. Deze laan wordt gesignaleerd door de potitie als één van de wegen
in Laken met de hoogste ongevallencijfers.
Nochtans is dit een laan waarlangs zich veel recreatief-toeristische functies bevinden : de
kerk van Laken, het kerkhof, de parken, het Koninklijk Kasteel, verderop het Chinese
paviljoen, de Japanse toren en het Amerikaans theater.
Tussen het De Troozplein en de Abelenlaan is er geen enkele plaats waar de kruispunten
geregeld worden door verkeerslichten, of zelfs maar beveiligd met middenbermen.
Hierdoor is de Koninginnelaan niet alleen onoversteekbaar voor voetgangers en fietsers,
maar ook voor auto’s. Dit is vooral belangrijk in de buurt van de kerk, waardoor de oude
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Lakense wijken in de omgeving van de Paleizenstraat-over-de-Bruggen onbereikbaar
worden.
Op piekuren loopt het verkeer in de Koninginnelaan vast door de problemen aan het
kruispunt De Trooz. Dan dient de Sint-Annadreef als parallelle sluikweg, wat ongewenste
verkeershinder veroorzaakt in deze woonstraat. De Paleizenstraat-over-de Bruggen wordt,
samen met de Albert I-straat, als sluikweg gebruikt tussen de Koninklijke Parklaan en de
Vilvoordse Steenweg.

1.4.5.5

OMGEVING KONINKLIJK DOMEIN EN PARK VAN LAKEN
Het Koninklijk domein en het Park van Laken trekken in het weekend veel bezoekers, net
als de Heizel en het Ossegempark. Dit zijn zowel recreanten als toeristen (paleis, Chinees
paviljoen, Japanse toren). Deze bezoekers komen op hun bestemming met de wagen of
met het openbaar vervoer, maar zijn in feite een heel ander soort verkeer dan het woonwerkverkeer dat er in de week rijdt. Ze rijden trager, op zoek naar een parkeerplaats, en
maken veel afslaande bewegingen. Deze bezoekers verplaatsen zich ook te voet (of met
de fiets) doorheen het park en langs de Koninklijke Parklaan.
Het gewone, doorgaande verkeer komt dan in conflict met dit bestemmingsverkeer.
Vooral het oversteken van de Koninklijke Parklaan is zeer moeilijk.
Ook het Chinese paviljoen en de Japanse toren zijn moeilijk bereikbaar. Er ligt weliswaar
een tramstation vlakbij, en voor de automobilisten is er bij het Chinese paviljoen een
parking, maar in beide gevallen moeten gevaarlijke manoeuvers worden ondernomen.
Ook de voetgangersverbinding tussen het paviljoen en het park is in feite onbestaande.
In het Park van Laken blijken vaak afgekoppelde vrachtcontainers gestationeerd, wat de
omgevingskwaliteit zeker niet ten goede komt.

1.4.5.6

WITTE ACCACIALAAN EN EBBEBOMENLAAN
In deze lanen wordt vaak veel te snel gereden. Dat is te verklaren door het profiel : 2 door
een middenlijn gescheiden rijstroken, zonder parkeerstroken, bebouwing, fiets of
voetpaden. Zeker in het éénrichtingsgedeelte is dit het geval. Hierdoor is het voor fietsers
haast onmogelijk langsheen deze bochtige lanen te fietsen.
Nochtans is deze laan één van de weinige oost-westverbindingen in Laken.

1.4.5.7

OMGEVING HEIZEL
Verkeerstechnisch zijn de Esplanadelaan, het Belgicaplein en de Keizerin Charlottelaan
onoverzichtelijk georganiseerd. De Eeuwfeestlaan is een brede laan, voorzien van
parkeerstroken langs beide kanten. Op een gewone weekdag liggen de brede lanen er
verlaten bij, en rijden de auto’s zeer snel. De kruispunten, vooral het Eeuwfeestplein, zijn
zeer breed waardoor de snelheid niet geremd wordt.
De rotondes (Atomium, Louis Steensplein) zijn nog steeds ingericht volgens het oude
regime, met voorrang-van-rechts.
De Magnolialaan vormt een belangrijke verbinding tussen de loodrecht kruisende Houba
de Strooperlaan en de Romeinse steenweg. Het kruispunt met deze laatste, ter hoogte van

STAD BRUSSEL

februari 1998

GemOP BRUSSEL - DEELPLAN LAKEN

BASISDOSSIER

164

de toegang tot parking C blijft onoverzichtelijk. Enkele scholen aan weerszijden van de
Magnolialaan scheppen verkeerspieken rond 8u en 16u.
De Madridlaan is als parallelweg van de A12 zeer breed uitgevoerd. Er is geen bebouwing
langs, maar wel tal van functies die traag verkeer vereisen : het Ossegempark, een school,
het Amerikaans theater. De 1.000 voertuigen die hier tijdens het spitsuur langsrijden,
rijden veel sneller dan de toegelaten 50 km/u. Het profiel leent zich ook tot snel rijden: de
weg is zeer breed, het is een éénrichtingsstraat en er zijn geen wegmarkeringen en er is
geen schaalgevende randbebouwing.
Tijdens manifestaties is het beeld op de Heizelvlakte helemaal anders: alle lanen zijn
volgeparkeerd, en de overblijvende rijbaan rijdt vol met parkeerzoekend verkeer. Dit leidt
soms tot chaotische toestanden aan de kruispunten en de inritten van de verschillende
parkings en complexen. De organisatie van het parkeren blijft, zoals vermeld in het
hoofdstuk over parkeren, problematisch.
Dezelfde situatie zien we tijdens de weekends door de aantrekking van Kinepolis en
Bruparck.
Ook in de omgevende zone veroorzaken de grote verkeersaantrekkende
Heizelmanifestaties vaak een complete chaos, terwijl de parking C niet voldoende gebruikt
wordt.

1.4.5.8

ROMEINSESTEENWEG
Over deze weg rijden op een druk moment in de week (wanneer er geen manifestaties in
de Heizel zijn) tot 2.000 voertuigen. Ondanks de drukte wordt de maximaal toegelaten
snelheid van 50 km/u (bijna) nooit gerespecteerd. Ook is deze brede weg over grote
stukken niet voorzien van wegmarkeringen wat voor verwarring en verkeersconflicten
zorgt.
Langsheen de weg zijn, op onlogische plaatsen, parkeerstroken voorzien (vaak benut door
vrachtwagens ter hoogte van de Heizel) met ernstige ongevallen tot gevolg (‘s nachts).
Het besluit is duidelijk : de Romeinsesteenweg heeft dringend behoefte aan een
herinrichting, niet alleen om de verkeersveiligheid te verhogen, maar vooral ook de
verkeersleefbaarheid.

1.4.5.9

HOUBA DE STROOPERLAAN EN BOCKSTAELLAAN
De Houba De Strooperlaan is een brede laan met 2x2 rijstroken. In het gedeelte aan de
Heizel heeft de laan geen middenberm, waardoor conflicten met afdraaiend verkeer
ontstaan. De links afdraaiende voertuigen moeten zich immers opstellen op de tweede
rijstrook. Een groot probleem dat door het ontbreken van de middenberm ontstaat is de
onoversteekbaarheid voor voetgangers. Er bevindt zich op regelmatige afstand wel een
zebrapad, waar in principe de voorrang voor de voetganger geldt. Gezien de drukte (1.500
tot 2.200 voertuigen tijdens het avondspitsuur) en de breedte van de weg, is het voor
chauffeurs niet altijd gemakkelijk om een voetganger tijdig op te merken. Voor de
voetganger is het dus onmogelijk om de 4 rijstroken in één keer over te steken zonder
lichtenregeling; een veilige oversteek is enkel mogelijk aan de Keizerin Charlottelaan en de
Reper-Vrevenstraat.

STAD BRUSSEL

februari 1998

GemOP BRUSSEL - DEELPLAN LAKEN

BASISDOSSIER

165

In het gebied tussen het Bockstaelplein en de Reper-Vrevenstraat staan er verkeerslichten
aan bijna elke zijstraat, zodat het probleem hier minder scherp gesteld wordt.
Voorbij het Bockstaelplein is de laan recent heringericht met een middenberm en
parkeervakken. Het boulevardkarakter komt hier beter tot uiting, ook de oversteekbaarheid
is goed. Door deze herinrichting rijden de meer dan 1.500 voertuigen in de
E. Bockstaellaan tijdens het avondspitsuur beter aangepast aan de omgeving dan b.v. in de
Houba De Strooperlaan, waar het beeld hectischer is.

1.4.5.10 OMGEVING BOCKSTAELPLEIN
Dit plein is een belangrijk verkeersknooppunt zowel voor het autoverkeer als voor het
openbaar vervoer.
De aansluiting van enkele drukke verbindingsstraten (MarieChristinastraat naar de De Troozsquare, Leopold I-straat naar Jette) op dit plein stelt
verkeerstechnisch problemen en is mede verantwoordelijk voor de onoverzichtelijkheid
van het plein. Langsheen het plein bevindt zich de drukke verkeersader Bockstaellaan.
Het dwarsen van de E. Bockstaellaan, zowel voor auto’s, fietsers, voetgangers als het
openbaar vervoer is het grootste probleem. Er zijn tal van zijstraten en functies die zo’n
oversteek vragen, zodat de E. Bockstaellaan over de hele lengte (en breedte) van het plein
in feite één groot kruispunt is.
Het bus- en tramstation en de parking bevinden zich aan de westkant, terwijl de
winkelstraat (Marie-Christinastraat) en de Brico zich aan de oostzijde bevinden. De
parking op het Bockstaelplein staat nog niet halfvol terwijl in de Maria-Christinastraat
dubbel wordt geparkeerd.
Vanuit de bushalte op de hoek van de Moorsledestraat is er geen vlotte en veilige
voetgangersverbinding naar de andere bus- en tramlijnen en naar de metro.

1.4.5.11 OMGEVING KERK
De kerk van Laken en het Koninklijk tracé maken beiden onderdeel uit van het historisch
erfgoed van Laken. In die optiek zouden ze beiden kunnen bijdragen tot de culturele en
toeristische aantrekkingskracht van Laken. Op dit moment is het Koninklijk tracé en grote
verkeersader, die rakelings langs de kerk ligt.
De omgeving van de kerk wordt sterk bepaald door de tunnel onder de spoorweg. De
tunnel komt boven net voor de kerk, waardoor het plein voor de kerk verworden is tot een
verkeersknooppunt. Ook de oostzijde van de kerk is onbereikbaar : de Koninklijke
Parklaan is daar een 2x2-weg, zonder middenberm. Het is als voetganger onmogelijk om
deze weg, waar 1.400 tot 3.000 voertuigen tijdens het avondspitsuur passeren (tot 1 auto
om de 2 seconden), over te steken. Bovendien wordt de Sint-Annadreef gebruikt als
sluiproute voor deze laan.

1.4.5.12 DE TROOZSQUARE
De beide bruggen over het kanaal (de De Troozsquare en de Van Praetbrug) zijn
onoverzichtelijke verkeersknooppunten (de eerste wordt momenteel heraangelegd) waar
grote doorgangswegen met elkaar kruisen.
Voor voetgangers of fietsers zijn dit
onoverkomelijke punten.
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Volgende wegen komen uit op de De Trooz : Havenlaan/Claessensstraat (1.300-1.650
mvt/u),
Vilvoordsesteenweg
(600-4.700
mvt/u),
Groendreef
(3.000
mvt/u),
Antwerpsesteenweg (1.300-1.450 mvt/u), Werkhuizenkaai (1.800 mvt/u), Koninginnelaan
(1.400 mvt/u), De Troozbrug (4.500 mvt/u).
Uit deze hoge intensiteiten voor de avondspits valt al af te leiden dat De Trooz één van de
drukste verkeersknopen van Brussel is. Bovendien rijdt er ook een tram over de brug, en
behoort de Koninginnelaan tot de Koninklijk route.
Door de heraanleg van het plein zal de tijdelijke brug verdwijnen, zodat de
verkeersafwikkeling iets beter kan georganiseerd worden. Er moeten echter geen
mirakeloplossingen verwacht worden : De Trooz zal een zeer druk plein blijven, inclusief
de dagelijkse files. Wel kan gepoogd worden om andere vervoerswijzen betere kansen te
geven dan nu het geval is. De doorstroming van de tram, ruimte voor de voetganger en de
fietser en een betere oversteekbaarheid zijn zeker prioritair.
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1.4.5.13 DE KAAIEN EN LANEN LANGS HET KANAAL
De kaaien en lanen langs het kanaal kennen nu een verkeersintensiteit van 600 tot 4.700
voertuigen per uur tijdens de avondspits. Ook het aandeel vrachtverkeer is uiteraard hoog.
Opvallend is dat de noord-westkaaien (Vilvoordsesteenweg, Havenlaan) rustiger zijn dan
de zuid-oostkaaien (Monnoyerkaai, Werkhuizenkaai en Groendreef).
De kaaien zijn ook de enige plaatsen in Laken die voorzien zijn van een fietspad. Gezien
de breedte van de weg, de verkeersintensiteiten, het aandeel vrachtverkeer en de hoge
snelheden is dat zeker geen overbodige luxe.

1.4.5.14 VAN PRAETBRUG
Ook het verkeersknooppunt Van Praet is één van de ingewikkeldste en drukste van Brussel.
De Van Praetbrug functioneert als poort tot de stad vanuit de A12. Deze poort zou
eigenlijk moeten vervuld worden door de rotonde Dikke Linden.
Volgende wegen doorkruisen Van Praet : Vilvoordsesteenweg (600-4.700 mvt/u), Léon
Monnoyerkaai (2.200 mvt/u), Werkhuizenkaai (1.800 mvt/u), Van Praetlaan (1.300 mvt/u),
Oorlogskruisenlaan (450 mvt/u), Vuurkruisenlaan (2.500 mvt/u), Lambertmontlaan (1.700
mvt/u), Van Praetbrug (4.700 mvt/u). Er rijdt ook een tram langs de Van Praetlaan.
Van Praet bestaat eigenlijk uit meerdere, kort op elkaar volgende kruispunten :
• Van Praetlaan - Vilvoordsesteenweg (verkeerslichten);
• Vuurkruisenlaan - Vilvoordsesteenweg (verkeerslichten);
• Oorlogskruisenlaan - Vilvoordsesteenweg - ventweg Vuurkruisenlaan (voorrang-vanrechts).
Het is duidelijk dat door de hoge verkeersintensiteiten deze kruispunten allen zeer druk
zijn. Het grote aantal rijstroken, voorsorteerstroken, afslagstroken en de hoge snelheid
leiden uiteraard ook tot onveilige situaties. Vooral het breed uitgevoerde kruispunt met de
Oorlogskruisenlaan, bovendien in voorrang-van-rechts, is zeer onveilig.
Net zoals bij De Trooz krijgen de fietsers en voetgangers hier weinig ruimte toebedeeld.
Het station van Schaarbeek, dat nochthans op zeer korte afstand ligt van Neder over
Heembeek en enkele Lakense wijken, is onbereikbaar ver voor de voetgangers en fietsers.
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1.5

HET PUBLIEK BEHEER

1.5.1

ONROEREND GOED

KAART 33

Het grondgebied van Laken bestaat voor meer dan de helft (60 à 70 %) uit eigendommen
van één of andere publieke overheid of instelling.
Deze eigendommen vertegenwoordigen enerzijds een belangrijke patrimoniumportefeuille
en maken anderzijds de ‘actieruimte’ van de overheid zeer groot. Door de herbestemming,
de restauratie, het goed onderhoud, het verhuren of zelfs verkopen van panden en
terreinen kunnen de diverse publieke instellingen een belangrijke bijdrage leveren aan de
realisatie van de vooropgestelde maatregelen.
Voorbeelden van dergelijke strategische gebouwen en sites zijn de volgende :
IN EIGENDOM VAN DE STAD BRUSSEL
- het voormalig gemeentehuis op het Bockstaelplein
- enkele groene binnenblokken in de bouwblokken tussen Vuurkruisen- en
Pagodenlaan
- de Heizel
- groene terrein aan de Gasstraat - Emile Delvastraat
- Clementinasquare
IN EIGENDOM VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
- het groene terrein en de crèche aan de Kunstenaarsstraat
IN EIGENDOM VAN HET OCMW VAN BRUSSEL
- het terrein achter de huizenrij in de Tuinbouwersstraat
IN EIGENDOM VAN DE NMBS
- de spoorwegbeddingen en een aantal constructies erop (zoals de Brico op het
Emile Bockstaelplein)
IN EIGENDOM VAN DE STAAT
- meer dan de helft van het Koninklijk Park

1.5.2

TECHNISCHE INFRASTRUCTUREN
Nog steeds stellen zich belangrijke problemen bij de heraanleg van straten en pleinen,
doordat er te weinig coördinatie is tussen de diverse eigenaars en plaatsers van de
nutsleidingen (Belgacom, Sibelgaz, Electrabel, ...).
Nochtans bestaat de intentie deze situatie te wijzigen, er werd zelfs een protocol
ondertekend hieromtrent tussen de diverse nutsbedrijven en de Stad Brussel.
De Stad moet de uitvoering van het protocol afdwingen, zij is het uiteindelijk die de
nodige concessies verleent aan de nutsbedrijven.
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2.

BESTAANDE RECHTSTOESTAND

2.1.

DE REGLEMENTAIRE BEPALINGEN VAN HET GEWESTPLAN
EN HET GEWESTELIJK ONTWIKKELINGSPLAN
Aangezien het Gewestelijk ontwikkelingsplan als overkoepelend plan moet beschouwd
worden (t.o.v. de hiërarchie van planinstrumenten, vooropgesteld om het
ontwikkelingsgebied van de Gewestregering te verwoorden, met name: GEWOP, GBP,
GEMOP, BBP), zijn er, naast de richtinggevende aspecten van het document, ook
verordende bepalingen voorzien binnen het GEWOP. Deze bindende bepalingen zijn
uiteengezet in een kaart betreffende de bodembestemming van het gewestelijke
grondgebied met bijbehorende schriftelijke voorschriften. In afwachting van het opmaken
van een gewestelijk bestemmingsplan is ook het Gewestplan van 1979 nog steeds van
toepassing. Bijgevolg moeten de van kracht zijnde reglementaire bepalingen ten aanzien
van de bodembestemming geïnterpreteerd worden door beide plandocumenten simultaan
en in overlapping te raadplegen (inclusief de geschreven voorschriften). Dit kan best
ondernomen worden door de Gewestelijke Kaart van de Bodembestemming (“la carte
écrasée”) te consulteren.
Voor wat het studiegebied Laken betreft zijn de reglementaire invloeden vanuit het
Gewestelijk Ontwikkelingsplan vooral te situeren in het schriftelijk herdefiniëren van een
aantal perimeters of zones waarin de traditionele bestemmingsgebieden (bijvoorbeeld
typische woongebieden) van het Gewestplan ingekaderd worden.
In functie van een beleid ter bescherming van de woonfunctie en het stimuleren van de
economische structuur wordt Laken grotendeels over drie perimeters ingedeeld, met name:
-

perimeter voor groene ruimten: bevattend het centrale parkgebied (park van Osseghem,
park van Laken) inclusief het Koninklijke Domein en een groene zone uitstrekkend tot
aan de fonteinen van de Expopaleizen langs de Eeuwfeestlaan;

-

perimeter voor herontplooiing van de huisvesting en bedrijven:
ten zuiden van het spoorwegtracé Noordstation-Weststation (inclusief de Bockstael
driehoek) met inbegrepen het typische woongebied, gelegen tussen de spoorweg,
Koninginnelaan en Maria-Christinastraat, het gemengde woon- en bedrijfsgebied en de
bedrijfsgebieden met stedelijk karakter van het Gewestplan;

-

perimeter voor bescherming van de huisvesting: omvattende het resterende grondgebied
vooral overeenkomend met de typische woongebieden van het Gewestplan (Mutsaard,
zone ten westen van de Houba de Strooperlaan) waarin ook bepaalde gemengde woonen bedrijfsgebieden van het Gewestplan gesitueerd zijn. De bedrijfsgebieden met
stedelijk karakter (bijvoorbeeld het terrein Storck, Fourcroy) en de gebieden voor
uitrusting van collectief belang of van openbare diensten (vooral de scholen, Brugmann
ziekenhuis en het Heizelcomplex) geïdentificeerd in het Gewestplan zijn integraal
overgenomen en een zone voor openluchtsport is voorzien ter hoogte van en rond het
Koning Boudewijnstadion.
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Wijzigingen of vernieuwende elementen zijn de uitbreiding van de gebieden/perimeters
van culturele, historische en of esthetische waarde door het opnemen van het Verregat en
Modelwijken binnen deze classificatie alsook de Koninginnelaan, het bouwblok Charles
Raymaekersstraat, Duikersstraat, Ter Plaststraat, A. Stevensstraat, het bouwblok
Delvastraat, V. Mabillestraat, Fransmanstraat, R. Fineaustraat, en het gebied tussen de
Wijngaardstraat en Mellerystraat.
Nieuwe elementen t.a.v. het Gewestplan zijn de definitie van het verderzetten van het
autoroute A12 vanaf de grens van het Gewest tot aan het rondpunt Dikke Linden en het
concept van structurerende ruimten waarin bepaalde grootstedelijke assen zijn
geïdentificeerd, met name:
-

2.2

Autosnelweg A12
Van Praetlaan
Dikke Linden
Koninklijke Parklaan
Houba de Strooper/Bockstaellaan
Koninginnelaan
Maria-Christinastraat
Vilvoordsesteenweg-Claessenstraat
De Smet de Naeyerlaan
Eeuwfeestlaan-Jan Sobieskilaan
Kunstenaarsstraat.

BIJZONDERE BESTEMMINGSPLANNEN, REGLEMENTAIRE
BEPALINGEN EN ONTEIGENINGEN

2.2.1

BBP
Er werden 15 BBP’s opgemaakt op het grondgebied van Laken.
Zes daarvan zijn een gedeeltelijke herziening van een vroeger BPA.
De meeste BBP’s dateren van de jaren ‘50 en ‘60.
Het laatste BBP’s dateert van 18 december 1992. Het voorziet in een gedeeltelijke
herziening van het BPA van de Modelwijk van 1966.

KAART 34
KAART 35

De BBP’s zijn opgenomen en ze worden uitgebreid besproken in deel 2 ‘Beleidsopties uitvoering’, waar tegelijkertijd een uitspraak gedaan wordt over het al dan niet behouden
van de BBP’s.
Twee BBP’s zijn momenteel ter studie :
1 De Heizel.
2 De zone naast de Belgacom gebouwen (Molenbeekstraat, Tivolistraat, Claessensstraat,
Dieudonné-Lefèvrestraat).
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2.2.2

REGLEMENTAIRE BEPALINGEN
Op gewestelijk niveau zijn er 3 gereglementeerde zones :
1 - Logis-Floréal
2 - Gemeentehuis Sint-Gillis
3 - Ambiorixsquare - Jubelpark
Voor Laken is dit punt dus niet van toepassing.

2.2.3

ONTEIGENINGEN
Op het grondgebied van Laken zijn 2 onteigeningsbesluiten nog van kracht en opgenomen
in onteigeningsplannen, nl. :
-

onteigeningsplan n.1006/32 van 9/11/79 : strook aangeduid voor het verwezenlijken
van kunstwerken bestemd voor verkeer van de gemeenschappelijke vervoermiddelen op
het grondgebied van de Stad Brussel strekkende van de Keizerin Charlottelaan over de
Magnolialaan tot aan de Verregatstraat.

-

onteigeningsplan n. 1006/24 van 18/6/76 : strook aangeduid voor het verwezenlijken
van kunstwerken bestemd voor het verkeer van gemeenschappelijke vervoermiddelen
op het grondgebied van de Stad Brussel langs de Ringspoorweg ter hoogte van de
Richard Neyberghlaan.

2.3

VERKAVELINGSVERGUNNINGEN

KAART 36

De 39 verkavelingsvergunningen in Laken zijn bijna uitsluitend terug te vinden in de
noordelijke wijken.
De grootste aaneengesloten verkavelingen liggen binnen de grens van het BPA 49 /03-04
(Forumwijk) en binnen de grens van het BPA 48-02 (Modelwijk). Daarnaast zien we een
heel aantal verkavelingen in de onmiddellijke omgeving van de Modelwijk
(Citroenbomenlaan - Amandelbomenlaan - Limalaan) en in de omgeving van de
Pagodenlaan.
In de zuidelijke wijken vinden we maar een paar kleine verkavelingen terug, meestal bij de
opdeling van onregelmatige percelen.
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2.4

BESCHERMDE MONUMENTEN EN LANDSCHAPPEN

KAART 37

Het aantal beschermde monumenten en landschappen blijft ver beneden de bestaande
feitelijke toestand: ondanks het rijke Lakense patrimonium, zijn slechts een relatief klein
aantal monumenten en landschappen effectief beschermd via een klassering of via een
inschrijving op de bewaarlijst.
Van de parken te Laken zijn er twee definitief als landschap geklasseerd (het Ossegempark
en het Park van Laken). Twee bevinden zich (situatie november 1996) in de procedure tot
klassering als landschap (tuin van het Chinees Paviljoen en Clementinaplantsoen), terwijl
zes plantsoenen zich in de procedure tot inschrijving als landschap op de bewaarlijst
bevinden (het St.-Annadreefpark, het Sobieskipark of Koloniale Tuin, Palfijnsquare, Prins
Karelsquare, Prins Leopoldsquare en het Een en Twintig Juliplantsoen). Er zijn momenteel
geen landschappen definitief ingeschreven op de bewaarlijst (november 1996).
Een 11-tal gebouwde monumenten te Laken werden in hun totaliteit geklasseerd (zie lijst in
bijlagen). Daarnaast werden in het bouwblok begrensd door de Fineaustraat, de
Delvastraat, de Mabillestraat en de Fransmanstraat, de voorgevels en bedaking van een
aantal woningen van de Lakense Haard geklasseerd.
Een drietal monumenten bevinden zich momenteel in klasseringsprocedure (situatie
november 1996): het voormalige Byrrh-gebouw (in zijn totaliteit), 14 graven op het kerkhof
van Laken en de galerijen op het kerkhof van Laken.
Geen enkel gebouwd monument werd reeds ingeschreven op de bewaarlijst, wel bevindt
de gevel van het voormalige bioskoopgebouw ‘Rio’ (Maria-Christinastraat) zich in
procedure tot inschrijving als monument op de bewaarlijst (steeds situatie november 1996).
Monumenten of landschappen die zich in procedure tot klassering of tot inschrijving op de
bewaarlijst bevinden, genieten dezelfde bescherming als waren zij definitief ingeschreven.2
De procedure vervalt echter binnen de twee, respectievelijk drie, jaar na haar
bekendmaking in het Belgisch Staatsblad.3 Indien de Executieve het klasserings-,
respectievelijk inschrijvingsbesluit, niet binnen die vastgestelde termijn heeft genomen,
geniet het goed dus geen bescherming meer tot aan de eventuele definitieve klassering of
inschrijving of tot aan een eventuele heropening van de procedure.
Dit is bijvoorbeeld gebeurd voor de Neptunusfontein.
Rond geklasseerde monumenten bestaat een vrijwaringszone die wordt afgebakend in het
(definitieve) klasseringsbesluit en waardoor het uitzicht op het monument in kwestie wordt
gevrijwaard.
Op de wettelijke inventaris van de orgels (besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke
Regering van 9 maart 1995) werden het grote en kleine orgel van de O.L.V.-Kerk (op
oksaal en in linker zijbeuk) opgenomen alsook het oksaalorgel van de St.-Lambertuskerk.
Deze orgels bevinden zich momenteel tevens sinds 9 maart 1995 in procedure tot
inschrijving op de bewaarlijst.

2

Ordonnantie Brusselse Hoofdstedelijke Raad van 4 maart 1993: hoofdstuk V, afdeling II,
art. 28 en hoofdstuk IV, afdeling II, art. 15.
3
Ordonnantie Brusselse Hoofdstedelijke Raad van 4 maart 1993: hoofdstuk V, afdeling I,
art. 22 en hoofdstuk IV, afdeling I, art. 7, §6.
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Op de wettelijke inventaris van landschappen werden volgende sites opgenomen :
− Neptunusfontein
− Sobieskipark of Koningin Elisabethpark
− Park van St.-Annadreef
− Palfijnsquare
− 21 Juli Square
− Prins Leopoldsquare
− Prins Karelsquare
− Clementinasquare
− de tuin van de Japanse Toren
− de tuin van het Chinese Paviljoen
Via het Bijzondere Bestemmingsplan 48-06b genieten de gevels van gebouwen gelegen in
de Medoristraat, de Draps-Domstraat, de De Vrièrestraat, de Prins Karelsquare, de
St.-Annadreef, de Tuinbouwersstraat en de Groenvinkstraat enige, zij het povere,
bescherming: de aangeduide gevels zijn “te behouden of herop te richten volgens hetzelfde
ritme”
Via het reglementaire luik van het GewOP (kaart 7: verordenende kaart van de
bodembestemming) zijn te Laken volgende gebieden als Perimeter van Culturele,
Historische of Esthetische Waarde of voor de Stadsverfraaiing gedefinieerd:
− tuinwijk Verregat
− Modelwijk
− Brugmannziekenhuis
− de bouwblokken begrensd door volgende straten:
− Delvastraat, Mabillestraat, Fineaustraat, Fransmanstraat
− Charles Ramaeckersstraat, Duikerstraat, Terplaststraat, Alfred Stevensstraat
− Bockstaellaan, Ketelsstraat, Willemsplein, Reyers Henneaustraat, Strijderssquare
− Koninklijke Parklaan, M. Desmarestraat, Mellerystraat
− Mellerystraat, Wijngaardenstraat, M. Desmarestraat
− Prins Karelsquare met inbegrip van de percelen langs de De Vrièrestraat
− het Kerkhof van Laken
− de tuinwijkjes tussen de Paul Jansonstraat/ Romeinse Steenweg en tussen de
Wandstraat/ Gustave Demanetstraat
− Het Ossegempark, het Park van Laken, het Koninklijk Domein, de tuinen van het
Chinees Paviljoen en de Japanse Toren, de domeinen Stuyvenbergh en Belvedere, het
St.-Annadreefpark, het Sobieskipark, de voortuin van de voormalige Kadettenschool, de
groene strook tussen de Van Praetlaan en de Vuurkruisenlaan
− volgende lanen: Koninginnelaan, Koninklijke Parklaan, Bockstaellaan (onder
Bockstaelplein, Richard Neyberghlaan, de Prudent Bolslaan, de Van Praetlaan
− het geheel van Eeuwfeestlaan/ Eeuwfeestplein/ Belgiëplein / Miramarlaan met de
belendende groenstroken

2.5

STEDELIJKE RENOVATIE
Het Wijkcontract voor de wijk Maria-Christina werd begin 1997 goedgekeurd.
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Verder is er op het gewestelijk niveau de ‘Premie voor de renovatie van het woonmilieu’
(Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 4 juli 1996 betreffende de
toekenning van premies voor de renovatie van het woonmilieu aan natuurlijke personen en
privaatrechterlijke rechtspersonen).
De toekenning en de hoogte van de premie zijn afhankelijk van de ligging van de woning de zone van het Gewestelijk Ontwikkelingsplan - en de aard van de uitgevoerde werken.
IN DE ZONES :
- PERIMETER VOOR VERSTERKTE ONTWIKKELING VAN DE HUISVESTING
- PERIMETER MET WIJKCONTRACT
- PERIMETER MET TEGEMOETKOMING VAN DE GOMB
Komen werken in aanmerking betreffende de bouwfysische staat van de woning en
betreffende het comfort.
IN DE ANDERE ZONES
Komen enkel sommige werken in aanmerking betreffende de bouwfysische staat van de
woning.
Bovendien moeten zowel renoveerder als te renoveren woning aan een aantal
voorwaarden voldoen.
Binnen de 3 vermelde perimeters is het maximumbedrag van de aanvaarde werken
1.200.000 Bef bij werken uitgevoerd door een geregistreerd aannemer en 600.000 Bef bij
werken uitgevoerd door de aanvrager zelf.
Buiten de 3 perimeters moeten de werken door een geregistreerd aannemer worden
uitgevoerd en bedraagt het maximumbedrag van de aanvaarde werken 600.000 Bef.
Tabel 41
Het percentage van de toegekende premies.
Inkomens-grenzen
(behoudens
uitzonderingen)

Binnen de perimeter

tot 900.000 BEF
tot 1.200.000 BEF
meer dan 1.200.000 BEF

Voor versterkte
ontwikkeling van
de huisvesting
50%
40%

30%

Buiten de
perimeters

- met wijkcontract
- met tegemoet-koming
van de GOMB
70%
50%
50%
eigenaar-bewoner
30%
eigenaar-verhuurder

40%
30%

20%

Het verschil in tegemoetkoming in procenten - dat vooral groot is binnen de perimeters
met wijkcontract en met tegemoetkoming van de GOMB - wordt dubbel zo groot in
absolute cijfers (zie onderstaande tabel).
Het grootste deel van het zuidelijke Laken ligt binnen de Perimeter voor verhoogde
ontwikkeling van de huisvesting, en kan dus genieten van relatief hoge premies. De
perimeter van een wijkcontract blijft echter een scherpe grens, op het vlak van
tegemoetkomingen.
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Tabel 42
Het maximumbedrag van de toegekende premies.
Inkomens-grenzen
(behoudens
uitzonderingen)

Binnen de perimeter

Voor versterkte
ontwikkeling
van de huisvesting

Buiten de
perimeters

- met wijkcontract
- met tegemoetkoming
van de GOMB

WERKEN UITGEVOERD DOOR EEN GEREGISTREERD AANNEMER
tot 900.000 BEF
600.000 BEF
840.000 BEF
tot 1.200.000 BEF
480.000 BEF
600.000 BEF
meer dan 1.200.000 BEF
360.000 BEF
600.000 BEF
eigenaar-bewoner
360.000 BEF
eigenaar-verhuurder
WERKEN UITGEVOERD DOOR DE AANVRAGER ZELF
tot 900.000 BEF
300.000 BEF
420.000 BEF
tot 1.200.000 BEF
240.000 BEF
300.000 BEF
meer dan 1.200.000 BEF
180.000 BEF
300.000 BEF
eigenaar-bewoner
180.000 Bef
eigenaar-verhuurder

240.000 BEF
180.000 BEF
120.000 BEF

0 BEF
0 BEF
0 BEF

Zo kan een eigenaar-bewoner die binnen de Perimeter van het wijkcontract woont en die
met een geregistreerd aannemer instandhoudings- en comfortverbeteringswerken laat
uitvoeren een premie verkrijgen van 840.000 BEF, zijn buurman aan de overkant van de
straat, die buiten deze perimeter woont (bv. de westkant van de Kerkeveldstraat), kan
maximaal 600.000 BEF terugkrijgen voor dezelfde werken, een verdere buur, uit de
Edmond de Tollenaerestraat bv. kan maximaal 240.000 BEF terugkrijgen en en dat alleen
voor werken betreffende de fysische staat van het gebouw. Dit verschil kan dus in theorie
oplopen tot 600.000 BEF!
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2.6

DE INDUSTRIETERREINEN
De kaart Bestaande Rechtstoestand van het Gewestplan (29/11/1979) duidt de
industrieterreinen bij KB aan. Deze zijn door het GewOP opgenomen als Perimeters van
stedelijke industrie.
Op het grondgebied van Laken zijn er geen perimeters voor stedelijke industrie. Wel
werden op het Gewestplan (1979) ‘Bedrijfsgebieden met stedelijk karakter’ ingetekend:
− Belgacomsite
− oostzijde van de Dieudonnée Lefèvrestraat
− stuk bouwblok Dieudonnée Lefèvrestraat - De meistraat - Bockstaellaan Drootbeekstraat - Moorsledestraat
− stuk tussen spoorweg en E. Bockstaellaan (waar o.m. Facq gevestigd is)
− tegen de grens met Jette in de bouwblokken ten westen van de De Tollernaerestraat
− het bouwblok tussen spoorweg, Steylsstraat en Delvastraat, voor het gedeelte op Lakens
grondgebied. Het deel in Jette is woongebied.

2.7

ADMINISTRATIEF STATUUT VAN DE WEGEN EN DE
WATERWEGEN
Gewestwegen op het grondgebied van Laken zijn :
- A12 met Madridlaan en Meiseselaan
- Vuurkruisenlaan - Van Praetlaan - Van Praetbrug
- Koninklijke Parklaan - Koninginnelaan
- Vilvoordsesteenweg
- de Smet de Naeyerlaan - Witte Acacialaan tot aan de Sobieskilaan
- Abelenlaan en Witte Acacialaan tot aan de Medoristraat
De rest van het wegennet valt onder de bevoegdheid van de Stad Brussel.

2.8

ROOILIJNPLANNEN
De bespreking van de rooilijnplannen zal in het kader van het Planproject plaatsvinden.
Enkel een bespreking van de rooilijnplannen die problemen stellen en/of in strijd zijn met
de gewenste ontwikkelingen voor het grondgebied van Laken zullen nader bestudeerd
worden.
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2.9

‘ERFDIENSTBAARHEDEN’

VAN

ZICHT,

STRAALVER-

BINDINGEN EN VLIEGCORRIDORS
Opvallend is dat er op dit domein geen recente gegevens beschikbaar zijn, de meeste
plannen dateren van 25 tot 30 jaar geleden.

2.9.1

ZICHTEN
Het Ministerie van Openbare Werken heeft in 1972 een kaart opgemaakt. Deze werden
nooit officieel goedgekeurd, ze zijn louter informatief.
De Stad Brussel heeft zelf een kaart opgemaakt van de ‘erfdienstbaarheden van zicht’.
Sommige daarvan zijn rechtsgeldig, andere zijn afgekeurd en noch andere hebben nooit
een rechtsbasis gekregen.

2.9.2

STRAALVERBINDINGEN
De RTBf heeft een plan van 1973, het is niet meer aangepast en niet meer geldig.
Sinds het gebruik van de ether door diverse partijen is het beheer overgedragen aan het
Belgisch Instituut voor Post en Telecommunicatie.

2.9.3

VLIEGCORRIDORS
De Regie der Luchtwegen heeft een plan opgemaakt in 1966.
Momenteel is er een studie aan de gang om het plan te herzien.

2.10

STEDEBOUWKUNDIGE VERORDENINGEN RECLAME EN
UITHANGBORDEN
Op gewestelijk niveau is een gewestelijk stedenbouwkundig reglement in opmaak
betreffende publiciteit en uithangborden. Dit reglement zal alle vroegere wetgeving
ongedaan maken.
Op gemeentelijk niveau heeft de Stad een gemeentelijk stedenbouwkundig reglement
goedgekeurd betreffende de publiciteit. Het reglement voorziet in 3 zones met afnemende
beperkingen.
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3.

HET INDICATIEVE LUIK VAN HET GEWESTELIJK
ONTWIKKELINGSPLAN

3.1

HET STADSPROJECT
Naast een reglementair luik (met name kaart 7: de verordenende kaart van de
bodembestemming) bevat de GewOP tevens een indicatief luik waarin de richtlijnen
worden geformuleerd voor een toekomstgericht beleid op verschillende gebieden.
Gezien de onderlinge vastgelegde hiërarchie van de verschillende urbanistische plannen
dient het GemOP zich in te schrijven binnen de algemene doelstellingen van het
stadsproject van het GewOP. Deze doelstellingen kunnen als volgt samengevat worden :
− De residentiële aantrekkingskracht van het gewest versterken en het sociaal evenwicht
bevorderen.
− Voorzien in een groei van de tewerkstelling ten behoeve van de sociale vooruitgang en
verzoenbaar met de levenskwaliteit in de stad.
− De verzuchtingen van Brussel als Europese en internationale grootstad bevestigen met
inachtneming van het dagelijkse leven van haar bevolking.
− Een intensief beleid voor het behoud van het patrimonium van het levenskader, van de
landschappen en voor de stadsverfraaiing.
− De sociale ontwikkeling bevorderen.
− Een programma opstellen ter bevordering van de veiligheid in de stad.
− De handel en de uitrustingen van het gewest herwaarderen.
− Zorgen voor een rationeel beheer van de natuurlijke rijkdommen, een actief beleid voor
de vermindering van de stadshinder en een vrijwaring van het groen patrimonium.
− Zorgen voor de culturele uitstraling van het gewest.
− De toeristische troeven van het gewest uitspelen en de gewestelijke onthaalstructuren
verbeteren.
− Een stedelijk vervoerssysteem ontwikkelen naar maat van het gewest.

3.2

LAKEN IN HET BIJZONDER

3.2.1

DE GROTE STEDELIJKE GEBIEDEN
Het territorium van Laken is, morfologisch gezien, op te delen in 3 zones :
De compacte stad van de eerst kroon wordt beschouwd, samen met de Brusselse Vijfhoek,
als het centrum van de stad, en omvat de wijken die voor 1914 verstedelijkt werden.
Hier betreft het in het bijzonder het zuidelijk deel van Laken, afgeboord door de de Smet
de Naeyerlaan in het Noorden en het Koninklijk Domein in het Oosten.
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De voornaamste opties zijn de volgende:
− de woonfunctie beschermen tegen de kantorendruk;
− de woonfunctie herstellen in de meest kansarme wijken en de woonomgeving
herwaarderen door prioritaire ruimten voor woningvernieuwing af te bakenen;
− een nieuwe dynamiek geven aan de gemengde wijken in het Westen door er
investeringen te bevorderen, onder meer inzake huisvesting, en door er groene ruimten
aan te leggen (perimeters voor herontplooiing van de huisvesting en de bedrijven);
− vat krijgen op de ontwikkeling van de grootstedelijke administratieve vestigingen en er
de monofunctionaliteit doorbreken door de huisvesting te beschermen en terug terrein
te doen winnen;
− de economische activiteit opnieuw aanwakkeren en de ambachtelijke en industriële
activiteiten steunen door ruimten voor prioritaire economische interventie af te bakenen
(kanaalzone);
− het architecturaal en stedelijk patrimonium beschermen;
− de aantrekkingskracht van de oude centra herstellen;
− de bestaande cultuurdynamiek behouden en aanmoedigen door de ontwikkeling van
culturele polen aan de west- en noordzijde van de Vijfhoek;
− met betrekking tot de verplaatsingen:
- het openbaar vervoer veruit prioritair stellen;
- zorgen voor een betere bereikbaarheid van de perimeters voor herontplooiing van de
huisvesting en de bedrijven;
- de wijken beschermen tegen het doorgaand verkeer.
De compacte stad van de tweede kroon is de verlenging, voorbij de grote ringlaan, van de
voornaamste morfologische en functionele kenmerken van de compacte stedelijke
structuur van de eerste kroon.
Twee gebieden van het lakense studiegebied beantwoorden aan deze criteria. Het betreft
enerzijds de westelijke zone begrensd in het Zuiden door de de Smet de Naeyerlaan, in het
Noorden door de Citroenenlaan en in het Oosten door het Koninklijk Park en anderzijds
het gebied begrepen tussen de Wannecouterlaan, de Jan Van Bolognelaan, de
Pagodenlaan, de Versailleslaan en de Van Praetlaan.
Naast de algemene opties die werden voorgesteld voor de compacte stad van de eerste
kroon, zal bijzondere aandacht besteed worden aan het opnieuw aantrekkelijk maken van
de oude centra en het herstellen van de steenwegen in hun historische typologie en hun
gemengde bestemming.
De groene stad van de tweede kroon bestaat uit de residentiële wijken, in het algemeen
verstedelijkt na 1920, en gekenmerkt door een duidelijke aanwezigheid van groen (zowel
openbare als private ruimten).
Te Laken betreft het alle overige zones die niet werden vervat binnen de vorige twee
categoriën, te weten: de Modelwijk, het noordelijk deel van het Heizelplateau en het
gebeid gesitueerd ten noorden van de Wannecouterlaan en de Versaillelaan, ten oosten
van de Jan Van Bolgonelaan en ten Westen van de Mutsaardlaan.
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De opties zijn de volgende :
− de overheersende woonfunctie beschermen;
− de economische activiteit organiseren door de creatie van perimeters voor stedelijke
industrie, gekenmerkt door een goede bereikbaarheid via het wegennet en waar de
vestiging van administratieve en beheersactiviteiten beperkt is;
− in het algemeen, niet meer dulden dat de grootstedelijke (administratieve, commerciële,
culturele, enz...) activiteiten die kenmerkend zijn voor de centraliteit, zich uitbreiden in
de groene stad;
− voor het Heizelplateau komt het er op aan te vermijden dat er concurrentie en dubbel
gebruik ontstaat met de massa-uitrustingen die in het gewest zouden zijn gepland;
voorts moet de algemene stedenbouwkundige cohesie van de site bevorderd worden en
het architecturaal en landschappelijk patrimonium gevaloriseerd worden;
− voor de gebouwencomplexen van universiteiten en ziekenhuizen komt het erop neer
ervoor te zorgen dat deze plaatsen prioritair voor activiteiten, uitrustingen en diensten
beschermd worden die behoefte hebben aan de nabijheid van deze functies of die het
universitaire leven valoriseren; voor deze gebouwencomplexen moet ook voorzien
worden in een betere bediening door het openbaar vervoer en onder meer in
verbindingen tussen deze niet centraal gelegen plaatsen en de andere
universiteitswijken;
− de oude centra op nieuwe aantrekkelijk maken;
− de groene wandeling verder aanleggen aan de rand van het gewestelijk stadsgebied als
composante van zijn imago;
− de stadspoorten heraanleggen en hierbij het esthetisch aspect koppelen aan de logica
van het mobiliteitsbeleid;
− het bestaan van grondreserveperimeters bevestigen.
De oude centra buiten de Vijfhoek worden beschouwd als sleutelelementen in de
stedelijke structuren en zijn verdeeld over deze grote stedelijke gebieden.
Voor Laken betreft het meer in het bijzonder het Bockstaelplein en zijn omgeving. De
indicaties betreffende deze oude centra zijn de volgende:
− hun aantrekkingskracht vergroten door hun rol als commercieel aflossingspunt te
valoriseren en hiertoe de reorganisatie van hun openbare ruimten bevorderen (verkeer,
parkeergelegenheden, stedenbouwkundige esthetiek, groene ruimten, ...) in
overeenstemming met de aanbevelingen van de door het gewest uitgewerkte
“Handleiding voor de openbare ruimte”;
− hun bereikbaarheid per wagen en per openbaar vervoer bevorderen;
− hun plaatselijke identiteit door het behoud van het patrimonium, voornamelijk voor wat
de architecturale en stedelijke gehelen betreft.

3.2.2.

HUISVESTINGSBELEID
Naast haar algemene politiek om het woningenbestand in Brussel op te voeren (door
nieuwbouw, recuperatie en renovatie), teneinde de bevolkingsvlucht uit de stad af te
remmen, heeft het gewest eveneens een ruimte voor een versterkte ontwikkeling van de
huisvesting afgebakend.
Deze ruimte omvat het zuidelijk deel van Laken (te weten de compacte stad van de eerste
kroon).
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De verschillende overheidsinitiatieven zullen er voor het merendeel op deze ruimte gericht
zijn.
Het betreft in concreto volgende initiatieven :
− het opstellen van wijkcontracten (in Laken het wijkcontract voor de wijken rond de
Maria-Christinastraat en het Roodhuisplein);
− de vernieuwingsoperaties van de GOMB, gericht op renovatie of heropbouw van te
herstructureren sites;
− de investeringen voor sociale huisvesting inzake nieuwbouw en de herwaardering van
het bestaande park;
− de operaties van het Woningfonds, via versterkte steun om de aankoopdrempel te
verlagen en door middel van aankoop- en renovatie-operaties of van nieuwbouw met
het oog op sociale verhuur;
− de initiatieven van de Gewestelijke Grondregie om de stadskankers uit te roeien en
investeringen voor huisvesting te stimuleren;
− het bestrijden van de verlaten woningen via een verhoogde gewestelijke steun met het
oog op hun verwerving, indien nodig door onteigening;
− de toegang tot de middelgrote woningen middels de mechanismen, bepaald in de
desbetreffende ordonnantie, die gericht zijn op de mobilisatie van het
vastgoedpatrimonium van de gemeenten;
− de steun door middel van gewestelijke premies voor renovatie van een woning, voor
gevelreiniging en bij aankoop van een woning.

3.2.3

ECONOMISCH BELEID
Op het gebied van de economie, omvat het Lakense gebied - naast de reglementaire
bestemmingen (perimeter van herontplooiing van de huisvesting en de bedrijven, perimeter
voor de haven- en vervoersactiviteiten) - een ruimte voor prioritaire economische
interventie, namelijk de zuidelijke zone van Laken begrepen tussen de spoorwegtracé’s,
waar de steun aan de industriële en ambachtelijke activiteiten binnen het traditionele
stadsweefsel zal verhoogd worden.
Zodoende wordt voorzien in het verhogen van overheidssubsidies die vastgesteld werden
in de ordonnantie betreffende de bevordering van de economische expansie, in het
bevoordelen van de in deze ruimte gelegen goederen in het kader van het
grondwervingsbeleid met het oog op economische bestemming, in het bij voorrang in deze
ruimte ontplooien van de begeleidingsmaatregelen zoals die bepaald zijn in het ontwerp
van ordonnantie betreffende de herinrichting van de niet-uitgebate of verlaten
bedrijfsruimten (met verhoging van de desbetreffende overheidssubsidies).
Na een verzwakking van de commerciële activiteiten te hebben vastgesteld, heeft het
gewest een beleid ter ondersteuning en aanmoediging van de handel aangenomen.
De diagnose van de commerciële centra in Laken is als volgt:
− middelmatige handelsdynamiek: de Houba de Strooperlaan, de Wandstraat, de Leopold
straat;
− zwakke handelsdynamiek: het Bockstaelplein, de Bockstaellaan, de MariaChristinastraat.
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De basisprincipes van dit beleid ter bevordering van de handel zijn, kort samengevat, de
volgende :
− de ontwikkeling van de handel zal aandachtig gevolgd worden. Er zal in dat verband
regelmatig een witboek uitgegeven worden;
− de gemeentelijke ontwikkelingsplannen zullen moeten bepalen welke handelscentra
moeten worden gesteund;
− ieder belangrijk handelscentrum dat permanent met buurtconflicten af te rekenen heeft,
zal gereorganiseerd worden voor wat de openbare ruimte betreft;
− bij het uitvoeren van infrastructuurwerken in de handelskernen zal rekening gehouden
worden met de impact hiervan op de leefbaarheid van de handelszaken;
− het stelsel van gewestelijke subsidies voor de aanleg van de openbare ruimtes zal
hervormd en gemoduleerd worden om de meest getroffen handelskernen beter te
kunnen steunen. Dit moet gebeuren via volgende maatregelen:
- de kwaliteit van de openbare ruimte en de esthetische kwaliteit van de
handelscentra verbeteren en erover waken dat daarbij het aantal parkeerplaatsen
niet op substantiële wijze verminderd wordt;
- de parkeermogelijkheden in de hand werken om de handelskernen aantrekkelijker te
maken;
- het verkeersprobleem oplossen.
− er zal een stelsel van “handelscontracten” op punt gesteld worden om de diverse
fondsen te mobiliseren en te coördineren in een aangepast ontwikkelingsproject. Dit
krijgt niet alleen de problematiek van de bereikbaarheid en de kwaliteit van de
openbare ruimten onder zijn vleugels, maar moet ook oplossingen zoeken voor de
verschillende problemen in verband met netheid, veiligheid, leegstaande
bovenverdiepingen en verlaten handelsruimten.
− in het licht van deze contracten zullen maatregelen genomen worden om de
gemengdheid van de huisvesting en handelsfunctie te vrijwaren.
Er zullen
renovatiepremies toegekend worden aan eigenaars van woningen en hierbij zal de
prioriteit gegeven worden aan verlaten woningen die boven handelszaken gelegen zijn.

3.2.4

ONROEREND ERFGOED
Op het vlak van het bebouwde zowel als het natuurpatrimonium, heeft het GewOP - naast
het vastleggen van de perimeters van culturele, historische of esthetische waarde of voor de
stadsverfraaiing - tevens structurerende ruimtes gedefinieerd (de Houba de Strooperlaan, de
Em. Bockstaellaan, de Kunstenaarsstraat, de Smet de Naeyerlaan, de Maria-Christinastraat,
de Eeuwfeestlaan, de J. Sobieskilaan, de A12, de Koninklijke Parklaan, de Vuurkuisenlaan,
de Van Praetlaan, de Madridlaan, de Meiseselaan, de Vilvoordse Steenweg, de Havenlaan,
de Claessensstraat) en de prioritaire structurerende ruimten (Koninginnenlaan).
Hierbij voegen zich de stadspoorten (het begin van de A12, de kruising van de Houba de
Strooperlaan en de Magnolialaan) als aanduiding van het begin van de stad.
Het onroerend erfgoed van uitzonderlijke waarde (volgens de lijst die werd vastgesteld in
samenwerking met de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen) dient
het voorwerp uit te maken van een bijzondere aandacht. Te Laken ressorteren hieronder
de O.L.V.-Kerk, het Koninklijk Domein en het Atomium.
Andere sites vertegenwoordigen eveneens een patrimoniale waarde: de site van Thurn und
Taxi’s en van de TIR als getuigen van het industrieel en sociaal erfgoed (inventarisatielijst
van La Fonderie) eveneens als enkele voor studie te leveren archeologische sites.

STAD BRUSSEL

februari 1998

GemOP BRUSSEL - DEELPLAN LAKEN

BASISDOSSIER

183

Het beleid inzake groene structuur beoogt nieuwe groene ruimte in het Westen van het
gewest te creëren, meer bepaald op de site van Thurn und Taxi’s alsook een groene
wandeling die het geheel van de groene ruimten van de tweede kroon onderling verbindt.
(te zoeken: Hembeekkaai, de tuin van het Chinees Paviljoen, de Koninklijke Parklaan, de
Madridlaan, het pad aan het BRT-gebouw, de Dikke Lindelaan, het Park van Laken, de
Abelenlaan, de Koloniale Tuin, de Sobieskilaan, de E. Wautersstraat, de Witte Acacialaan,
de Strauwenstraat, de Prins Leopoldsquare).
Andere beleidsopties terzake zijn het beschermen van de groene stad van de tweede kroon,
het voorzien van een prioritair ingroeningsgebied dat de Vijfhoek dekt en een groot deel
van de compacte stad van de tweede kroon, het uitbouwen van een groene structuur door
aanplantingen langs een aantal structurerende ruimten en de waterkanten van het centrale
gedeelte van het kanaal.

3.2.5

MOBILITEIT
Op het vlak van het openbaar vervoer en in het licht van het uitbouwen van het GEN,
wordt voorzien in een herorganisatie van het treinstation Bockstael en in het inplanten van
een nieuw treinstation nabij het De Troozsquare.
In verband met de ontwikkeling van het MIVB-stadsnet, zal de beschermde baan van de
Vilvoordselaan geherwaardeerd worden op grond van de evolutie van het overleg met het
Vlaamse Gewest voor de bediening van Vilvoorde. Een andere eigen trambedding die
kadert in de prioritaire afwerking van de tramnetas Stalle - Van Praet bevindt zich
langsheen de Werkhuizenkaai. Hoewel het niet expliciet vermeld wordt, is de uitbouw van
het metrostation Amandelbomen aan de Modelwijk aanvaard. Een programma voor de
verbetering van de commerciële reissnelheden van het bovengronds openbaar vervoer
werd opgesteld: op het gebied van Laken betreft het hier de Van Praetbrug en de
Hembeekstraat. De herinrichting van het De Troozsquare dient evenzeer een vlotte
doorgang van het openbaar vervoer mogelijk te maken. De voorziene transitparking op de
Heizel met een geplande capaciteit van 1000 eenheden blijft gehandhaafd.
Het gemotoriseerd wegverkeer wordt georganiseerd in drie netten :
− het wijknet
te bepalen in de uitwerking van het GemOP
− het interwijkennet
(de Havenlaan, de Claessensstraat, de Dieudonné Lefèvrestraat, de Meiseselaan, de
Wandstraat, de Vuurkruisenlaan (Dikke Lindelaan - Aurocacialaan), de Madridlaan, de
Romeinse Steenweg, de Keizerin Charlottelaan, de Eeuwfeestlaan, de Sobieskilaan, de
Witte Acacialaan, de Stiénonlaan, de Masoinlaan, de Kunstenaarsstraat, de
Vilvoordsesteenweg, de Smet de Naeyerlaan (Sobieskilaan - Houba de Strooperlaan),
Emile Bockstaellaan (Kunstenaarsstraat - Jubileumlaan)
− het gewestnet bestemd voor verplaatsingen over lange afstanden,bestaande uit
hoofdwegen:
(Houba de Strooperlaan, Koninklijke Parklaan, Koninginnelaan, de Smet de
Naeyerlaan,
Bockstaellaan (Houba de Strooperlaan - Kunstenaarsstraat)
− grootstedelijke wegen :
(Van Praetlaan)
autosnelwegen :(A12)
De voorziene fietscirculatie en -infrastructuur hangt samen met het type van de wegenis.
Een aantal fietsroutes werden in het GewOP uitgezet zoals route 9 (Jette/Modelwijk Louiza), route 10 (Heizel - Louiza), route 11 (Mutsaard/Neder-over-Heembeek Ganzevijver).
Met het voetgangersverkeer dient rekening gehouden te worden bij iedere aanleg van elke
openbare ruimte.
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4.

DE GEMEENTE IN PROJECTEN

4.1.

STEDEBOUWKUNDIGE PROJECTEN

4.1.1.

HET STEDELIJK STRATENNET

KAART 38
KAART 39

In de begroting van de Stad Brussel zijn voor 1997 zijn de heraanleg van volgende straten
ingeschreven: de Reper-Vrevenstraat (tussen de F. Sterckstraat en het St.-Lambertusplein),
de F. Sterckstraat, de St.-Albaanbergstraat, de Kroonveldstraat en de E. Salustraat
ingeschreven. De Maria-Christinastraat wordt volledig heraangelegd waarbij een
verbreding van de voetpaden, het versmallen van de kruispunten en de aanleg van
verkeersplateaus voorzien zijn. Ook in de Molenbeekstraat zullen verkeersplateaus
aangelegd worden.
Onderhoudswerkzaamheden (herstelling straatoppervlak) worden voorzien in volgende
straten: de Steenbakkerijstraat, de Ch. Vermeerstraat, de Gravin van Vlaanderenstraat en de
Paleis-over-de-bruggenstraat. Herstellingswerken aan de riolering van volgende straten
werd voorzien: de Smet de Naeyerlaan, het St.-Lambertusplein, de Kroonveldstraat, de Jan
Bollenstraat en de Paleis-over-de-bruggenstraat.
De herinrichting van het Willemsplein en het Bockstaelplein liggen ter studie.
In het kader van de herinrichting van het zogenaamde Koninklijke Trace, werden door de
Koning Boudewijnstichting een aantal leidraden opgesteld voor een eventuele heraanleg
van de Koninginnelaan en de Koninklijke Parklaan tot aan het rondpunt Dikke Linde.

4.1.2.

DE REGIONALE WEGENIS
Het Gewest Brussel voorziet de heraanleg van de Vuurkruisenlaan, waarbij het aantal
rijvakken van drie op twee zou worden gebracht, geflankeerd door een parallelle
wijkontsluitingsweg. Op hetzelfde niveau wordt tevens een alternatieve route voor
doorgaand vrachtverkeer in overweging genomen, waarbij vrachtwagens via de
Vilvoordsesteenweg langsheen het Willebroekkanaal naar de R0-ring rond Brussel geleid
zouden worden. Hierdoor zouden zowel de Van Praetlaan/ Vuurkruisenlaan als de
Koninginnelaan/ Koninklijke Parklaan van doorgaan vrachtverkeer ontlast worden.
Een definitief project voor de ingewikkelde verkeersknoop van het De Troozsquare is nog
steeds niet vastgelegd.

4.1.3.

HET WIJKCONTRACT MARIA-CHRISTINA
Het wijkcontract voorziet in vijf verschillende luiken, afhankelijk van de betrokken
instanties. Een eerste luik bevat de ingrepen geleid door de Stad Brussel en gesubsidieerd
door het Brusselse Gewest. De nadruk ligt op de renovatie of heropbouw van
wooneenheden. De voorgestelde ingrepen zijn: de bouw van een gebouw op een terrein
aan het Roodhuisplein, de bouw van woningen op een aan de NMBS toebehorend terrein
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in de Stefaniastraat en de inrichting van een polyvalente zaal in een te renoveren gebouw,
toebehorend aan de stad, in de Gravin van Vlaanderenstraat.
Een tweede luik beslaat de operaties op terreinen die opnieuw aan private instanties
worden verkocht, nadat de Stad, gesubsidieerd door het Gewest, de terreinen heeft
aangekocht, geviabiliseerd en de bestaande gebouwen heeft laten slopen. De private
partners realiserend naderhand de wooneenheden. Het betreffende terrein situeert zich in
de Werkhuizengang, langsheen de spoorlijn.
Een derde luik omvat private ingrepen met publieke, financiële steun. De betrokken
terreinen, waarop woningen zullen gebouwd of gerenoveerd worden, bevinden zich in de
Molenbeekstraat (het eigendom van de Polykliniek en terreinen van Ziegler en Demets, de
n°159 tot 169), in de Claessensstraat (eigendom van Belgacom) en op de hoek van de
Molenbeekstraat en de Lefèvrestraat (eigendom Belgacom).
Het wijkcontract voorziet ook in de heraanleg van openbare ruimtes (vierde luik): het
Roodhuisplein; enkele kruispunten in het zuiden van Laken, nl. Claessensstraat/Van
Gulickstraat/Cipletstraat, Wauthierstraat/Cipletstraat, Wauthierstraat/Van Gulickstraat en
Wauthierstraat/Molenbeekstraat/Drootbeek; de heraanleg van bepaalde voetpaden en het
herstellen van enkele straten.
Het vijfde luik bevat incitatieve ingrepen ter bevordering van de sociale revitalisatie van de
wijk.
In het kader van het wijkcontract werd tevens de volledige herinrichting van het bouwblok
Lefèvrestraat/Claessensstraat/Tivolistraat/Molenbeekstraat voorzien, waarbij een nieuwe
straat zou worden getrokken van het kruispunt Drootbeekstraat/Molenbeekstraat naar de
Claessensstraat. De nieuwe bestemming omvat zowel woningen als bedrijfsruimte (project
VIA).

4.2.

SIGNIFICANTE STEDEBOUWKUNDIGE VERGUNNINGEN
Momenteel zijn uitbreidingswerken aan de gang in het Koning Boudewijnstadion.
Voor het Brugmannziekenhuis werd de stedebouwkundige vergunning toegestaan om de
eerste faze van de herstructureringswerken aan te vatten.
Recentelijk blijken instandhoudingswerken te zijn gestart aan de OLV.-Kerk van Laken.

4.3.

STUDIES EN PROJECTEN IN ONTWERP
Music City
recentelijk werd een stedebouwkundige vergunning afgeleverd voor de eerste faze van het
Music City-project op de site van Thurn & Taxi’s. Deze vergunning betreft het gebouw
‘Entrepot B’
Kanaalstudie
In 1992 werd in opdracht van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een studie over de
ontwikkeling van het noordelijke gedeelte van de kanaalzone uitgevoerd. In de studie
werden, ook betreffende Laken, een aantal opties geformuleerd, o.a. :

STAD
BRUSSEL

februari 1998

GemOP BRUSSEL - DEELPLAN LAKEN

BASISDOSSIER

186

-

Opties inzake woonklimaat :
Het zuidelijk gedeelte van Laken begrepen binnen het bestudeerde gebied, wordt in het
structuurschema gedefinieerd als “gemengd gebied - arbitragezone woonzone
B/activiteiten B”. Arbitragezones zijn zones waar de functionele vermenging moet
gebeuren met respect voor de leefbaarheid van de economische activiteiten, zonder
evenwel schade te berokkenen aan het woonklimaat of aan de voorzieningen.
Activiteitenzones B zijn zones waar het bedrijfsleven overheerst maar de woonfunctie
moet worden behouden of gecreëerd op strategische plaatsen. Woonzones B zijn zones
waar de woonfunctie overheerst maar waar de aanwezigheid van ambachten en KMO’s
wordt aangemoedigd.

-

Opties inzake vervoersinfrastructuur :
Op korte termijn : (wegennet)
. heraanleg van De Trooz square
Op middellange termijn : (wegennet)
. de A12 wordt heraangelegd tot stadsboulevard
. de Van Praetlaan wordt heringericht als een 2x2-laan
. de Vuurkruisenlaan wordt teruggebracht tot een 2x1-baan
. verbindingsweg als verlenging van de E19 naar de R0
. herinrichting van de Koninginnellaan
. voorzien expresslijn tussen de Noordwijk en de A12
Op langere termijn : (wegennet)
. voorzien van een alternatieve route voor zwaar vervoer
. ofwel: aanleg van een parallelweg als tussengordel
. inrichting ringlijn Houtweg-Vilvoordselaan-Van Praetlaan-Heizel
. afleiding van de metro naar de Noordwijk

OCMW wijkbouwproject op het terrein van de ‘Donation Royale’
In 1992 werd door het OCMW van Brussel een projectstudie gevoerd voor de aanleg van
een sociale woonwijk op het OCMW-terrein binnen het bouwblok gelegen tussen de
St.-Albaanbergstraat, de Tuinbouwerstraat en de Medoristraat. Het project werd niet
gerealiseerd.
Universitaire dissertaties.
Recentelijk worden een aantal dissertaties omtrent Laken door studenten in het kader van
hun opleiding ondernomen. Een historische studie naar de stedebouwkundige ontwikkeling
van Laken wordt gevoerd in het kader van een afstudeerthesis aan de VUB. Aan de ULB
wordt de geschiedenis van de wijk Oud Laken (tussen spoorlijn en Koninklijk Domein)
bestudeerd. Aan de KUL bestuderen studenten, in het kader van een postgraduaatopleiding
in monumentenzorg, het voormalige station en het oude gemeentehuis (Paleis-over-deBruggenstraat).
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4.4.

GROTE INFRASTRUCTUREN, GEPLANDE INVESTERINGEN
EN IMPLICATIES DAARVAN

4.4.1.

HET TENTOONSTELLINGSPARK VAN BRUSSEL
In 1994/95 liet de VZW Tentoonstellingspark van Brussel een verkeersstudie uitvoeren naar
de bereikbaarheid van het Heizelplateau en de expositiehallen. Deze studie voorziet in
een aantal basisopties op het gebied van de afwikkeling van verkeersstromen naar de
Expopaleizen toe. De noordelijke toegang van de Expopaleizen zou als hoofdtoegang
verder worden uitgebouwd. Een project voor een nieuwe toegangshal ligt ter studie. De
overdekte passerelle over de Romeinse Steenweg naar Parking C werd vorig jaar voltooid.
Deze parking zou de hoofdstroom van bezoekers opvangen, zodat de parkeerdruk op de
Expositie zelf en in de omliggende wijken wordt verminderd. Een nieuwe afrit van de A12
naar de Madridlaan ter hoogte van het Trade Mart- gebouw wordt voorgesteld ter
vervanging van deze op de Dikke Linde-verkeerswisselaar. Het verkeer zou uit de parken
ten zuiden van de tentoonstellingssite (Park van Ossegem, Park van Laken), geweerd
worden door de afsluiting van de Dikke Lindelaan en het verkeersvrij maken van de
Eeuwfeestlaan.
In de noordoostelijke hoek van de Expovlakte zou de leegstaande villa gesloopt worden.
De transportfirma zou verhuizen en op de aldus vrijgekomen ruimte zou -opnieuw- een
nieuwe parking aangelegd worden (‘parking E’).

4.4.2

HET OPENBAAR VERVOER
De MIVB heeft enkele wijzigingen in het tramnet ter studie. Zo zou de tramlijn 92 ingekort
worden tot voor de Van Praetbrug en dus Laken niet meer aandoen. De tramlijn 19 zou
doorgetrokken kunnen worden via de Wandstraat en de Wannecouterlaan naar de
Forumwijk. Voor de lijn 52 ligt een trajectswijziging ter studie waardoor deze lijn minder
lang in Schaarbeek zou rondrijden en sneller kan doorrijden naar de Van Praetbrug,
waardoor Laken vlotter met het stadscentrum verbonden wordt. Het nieuwe tracé bevindt
zich langsheen het kanaal, op de Schaarbeekse oever, tussen de brug van Laken (De
Troozsquare) en de Van Praetbrug. De betonnen hellingsbaan langsheen de Van Praetbrug
is reeds aangelegd. De frequentie van lijn 52 zou wel verlaagd worden. Het invoeren van
het tramstel T-2000 op een aantal trajecten, alsmede de hiervoor noodzakelijke
aanpassingswerken, liggen ter studie.
Momenteel zijn de werkzaamheden bezig ter overwelving van het metrostation Heizel en
is de lijn 1A ondergronds doorgetrokken tot aan de Modelwijk. Het terminusstation bevindt
zich onder de Amandelboomlaan met toegangen in de Citroenboomlaan en de Houba de
Strooperlaan. De voltooiing van de werken is voorzien voor eind 1998. Een eventuele
verlenging van deze lijn tot aan het Universitair Ziekenhuis van Jette behoort nog tot de
mogelijkheden. Wel behoort een verdere uitbreiding richting Wemmel, onder de
Modelwijk door, nog tot de alternatieven, waarbij dan een aansluiting op een nieuw Park
& Ride parking zou worden beoogt. Van een aftakking naar de reeds bestaande, immense
autoparking ‘Parking C’ is echter vreemd genoeg geen sprake, hoewel deze laatste
rechtstreeks aansluiting geeft op de R0.
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Aan het traject van de MIVB-busverbindingen zijn geen wijzigingen voorzien op het
bestudeerde grondgebied. De vervoersmaatschappij De Lijn voorziet eveneens geen
wijziging in het traject noch in de frequentie van de bestaande buslijnen. Mogelijks zou
een extra verbinding ingelegd worden naar Grimbergen langs het bestaand trace van lijn
G.

4.4.3

DE SPOORWEGEN
Op het bestudeerde grondgebied staan geen omvangrijke, concrete projecten voor de
nabije toekomst op stapel. Het voormalige station van Laken, in de Kerkeveldstraat en
palend aan het OLV.-Voorplein, zou door de Stad Brussel gerenoveerd worden. Op de site
van Tour & Taxi’s is een ruil van terreinen tussen de NMBS en de Haven van Brussel nog
steeds in onderhandeling. Een nieuwe bestemming voor de aan de NMBS toebehorende
terreinen is nog niet gevonden. Uiteraard bestaat nog steeds de idee van de uitbouw van
een Gewestelijk Expressnet (GEN) waarvan de spoorlijnen door Laken, aangezien zij deel
uitmaken van de ringspoorweg rond Brussel, deel zouden uitmaken.

4.5.

AANVRAGEN VANWEGE BEWONERS, INSTELLINGEN EN
WIJKVERENIGINGEN
Teneinde de behoeften, de vragen, de problemen en de verwachtingen van buurtbewoners
en organisaties actief in de wijk te analyseren, werd een systeem met inspraak op punt
gesteld. Dit systeem bestaat uit verschillend commissies, nl. :
-

de gemeentelijke commissie voor ontwikkeling waarin alle verenigingen en andere
deelnemers betrokken bij het hele territorium van de Stad Brussel vertegenwoordigd
zijn;
de plaatselijke commissie voor ontwikkeling waarin alleen de vertegenwoordigers van
de verenigingen die actief zijn op het territorium van Laken vertegenwoordigd zijn;
de raadplegende commissies voor stedebouw die voor iedereen open staan.

Anderzijds werden in december 1996, 5 buurtbijeenkomsten georganiseerd rond 5 diverse
maar overlappende thema’s :
-

socio-economische activiteiten,
woonmilieu,
Heizel,
erfgoed, toerisme en groene ruimtes,
mobiliteit en openbare ruimtes.

De opmerkingen die tijdens deze vergaderingen, rondvragen en/of wandelingen doorheen
Laken gemaakt werden zijn in het basisdossier onder elk betrokken onderwerp bestudeerd
geweest en maken integraal deel uit van de resulterende analyses en besluitvorming.
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5.

DOELSTELLINGEN EN PRIORITEITEN
De vrij uitgebreide beschrijving van de bestaande toestand, zowel feitelijk als juridisch, is
natuurlijk geen doel op zich, ze laat ons toe een voldoende gedifferentieerd en diepgaand
beeld voor ogen te houden bij het uitstippelen van de ontwikkelingsperspectieven voor
Laken. Ondanks de moeilijkheden om bepaalde basisgegevens in handen te krijgen, zijn
we er toch in geslaagd om een voldoende duidelijk en precies inzicht te verwerven, zowel
in de bestaande structuren als in de toekomstige ontwikkelingen en tendenzen die we al
dan niet wensen te versterken. We hebben een inzicht verworven in het belang en de
diversiteit van onderlinge relaties. Een beknopt historisch onderzoek maakt het mogelijk
actuele verschijnselen en ontwikkelingen beter te duiden in hun context.
Deze kennis van Laken, samen met een inzicht in de bredere maatschappelijke en
ruimtelijke tendenzen, laat ons nu toe een coherente visie te ontwikkelen op het
toekomstige beleid voor Laken. Deze visie moet vooreerst in een aantal grote algemene
beleidslijnen worden vertolkt om ze daarna te concretiseren in specifieke doelstellingen en
maatregelen op elk domein van het maatschappelijk beleven. Vanuit de globale visie moet
tegelijkertijd een logische fasering met de juiste prioriteiten bepaald worden, opdat de
realisatie van de nagestreefde doelstellingen een maximaal positief effect zou hebben met
een minimum aan middelen.
De stedenbouwkundige eigenheid van Laken wordt bepaald door haar veelzijdigheid en
haar ligging.
1 Een aantal belangrijke zeer specifieke functies, van stedelijke en zelfs bovenstedelijke
aard, hebben zich ontwikkeld rond de oorspronkelijke woonkern van Laken : de Heizel,
het Koninklijk Domein en de industriële ontwikkelingen langs het kanaal (met onder
meer de TIR-functie).
2 Laken ligt deels in de 19de eeuwse gordel en deels in het 20ste eeuwse
verstedelijkingsgebied, deze dualiteit is zeer duidelijk merkbaar in zowel ruimtelijkmorfologische patronen als in socio-economische indicatoren.
3 Door zijn ligging tussen de grote ring rond Brussel en de Vijfhoek wordt Laken zeer
sterk doorsneden door verkeersinfrastructuren - in noorzuidelijke richting door het
kanaal en belangrijke invalswegen (Houba de Strooperlaan-Emile Bockstaellaan,
Koninklijke Parklaan en Van Praet-Vuurkruisenlaan), in oostwestelijke richting door het
ringspoor.
4 Tegelijkertijd is Laken ruimtelijk-morfologisch sterk verbonden met de Vijfhoek : de
Koninklijke route bindt Laken aan de Vijfhoek, zoals de Leopold II-laan Koekelberg
bindt, de Louisalaan Terkamerenbos en de Wetstraat de Cinquantenaire.
Laken is een zeer heterogeen - maar rijk - gebied dat weliswaar met heel wat problemen te
kampen heeft, maar tegelijk belangrijke ontwikkelingsperspectieven in zich draagt.

STAD
BRUSSEL

februari 1998

GemOP BRUSSEL - DEELPLAN LAKEN

BASISDOSSIER

190

Het specifieke probleem van Laken is voornamelijk terug te brengen tot het feit dat de
belangrijke stedelijke en bovenstedelijke functies alle los van elkaar ontstaan zijn, verder
zo gegroeid en ontwikkeld zijn en op de dag van vandaag functioneren als losse
elementen, compleet náást elkaar. Laken is een ‘patchwork-city’, waarbij er geen enkele
positieve interactie is tussen de diverse functies onderling. De zwakkere functies (zoals het
wonen) komen onder een steeds sterkere druk te staan van de sterkere grootstedelijke
functies.
De volgende globale doelstellingen staan voor ons centraal :

LAKEN

TERUG UITBOUWEN ALS KWALITATIEF WOONGEBIED, MET DE NODIGE

AANDACHT VOOR GEÏNTEGREERDE HANDEL EN NIJVERHEID, EN BINNEN HAAR
SPECIFIEKE GROOTSTEDELIJKE CONTEXT

De toekomstige ontwikkeling van Laken moet erop gericht zijn de potenties van de
aanwezige elementen zo goed mogelijk te benutten om Laken terug een positieve identiteit
te geven als gebied waar het goed is om wonen en waar tegelijkertijd een belangrijke
economische pool kan blijven bestaan.
Deze doelstelling is er op gericht een kwalitatief antwoord te bieden op de behoeften van
de verschillende bevolkingsgroepen van Laken (o.m. door het ontwikkelen van
wijkvoorzieningen, groene ruimtes, spel- en sportvoorzieningen, ...) zonder daarbij het
belang van de economische activiteiten in Laken uit het oog te verliezen (handel,
nijverheid, de Heizel, ...).
Wij zien Laken dan ook verder uitgroeien tot een belangrijke multifunctionele kern met
grootstedelijke uitstraling, waarvan de kwalitatieve woonomgeving terug de ruggegraat
moet worden, en niet langer de “restruimte”.

EEN

POSITIEVE EN STERKE INTERACTIE NASTREVEN TUSSEN DE VERSCHILLENDE LOSSE

STRUCTUREN VAN LAKEN.

De belangrijkste uitdaging voor Laken zal er in bestaan de diverse, naast elkaar
functionerende entiteiten op een positieve manier samen te laten functioneren, zodat er
een positieve dynamiek ontstaat door de wederzijdse wisselwerking.
Om dit te verwezenlijken moeten keuzes gemaakt worden op verschillende niveau’s :
1 Voor elke specifieke functie moeten opties genomen worden omtrent de gewenste
ontwikkeling van de functie op zich (binnen een globaal kader). Deze opties zijn zowel
kwantitatief als kwalitatief. Dit betekent dat we de wenselijkheid moeten bepalen voor
elke functie om verder te groeien, gelijk blijven of in te krimpen. Een tweede keuze is
de manier waarop dit moet gebeuren.
2 Bevorderen van de wederzijdse wisselwerking tussen de diverse functies
3 Beperken van de wederzijdse hinder tussen de verschillende functies.
4 De verkeersfunctie - die de binding tussen de diverse functies realiseert - zal bepaald
worden door middel van een afweging tussen enerzijds de gewenste bereikbaarheid en
toegankelijkheid en anderzijds de na te streven verkeersleefbaarheid.
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In dit deel van de studie formuleren we de doelstellingen en maatregelen voor de diverse
beleidsdomeinen (vooropgezet in de Ministeriële Omzendbrief van 3 april 1997).
De doelstellingen worden ingeleid door een synthese van de bestaande toestand en
aangevuld met een SWOT-analyse (Strengths-Weaknesses-Opportunities-Threats). In deze
SWOT-analyse wordt een overzicht gemaakt van de bestaande Sterkten en Zwakten en
volgt daarop een opsomming van de Potenties en Bedreigingen die hiermee verbonden
zijn. De stap van Sterkten-Zwakten naar Potenties-Bedreigingen wordt gezet door de
bestaande toestand te toetsen aan ruimere maatschappelijke en ruimtelijke tendenzen (bv.
gezinsverdunning) en aan vermoedelijke of reeds genomen strategische beslissingen zowel
vanuit de publieke sector als vanuit de private sector.
De specifieke doelstellingen per thema zullen er enerzijds op gericht zijn de bestaande en
gewenste potentiële ontwikkelingen te versterken en anderzijds de vermoedelijke (en
ongewenste) negatieve aspecten (bedreigingen) tegen te gaan.
De wenselijkheid van bestaande ontwikkelingen wordt bepaald in functie van de hoger
vermelde globale doelstellingen.
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5.1.

BEVOLKINGS- EN HUISVESTINGSBELEID
Bestaande toestand en diagnose
De Lakense bevolking (± 46.000 inw.) bleef de laatste 15 jaar ongeveer constant. Wel zien
we interne verschuivingen (Belgen -12%/migranten +38%).
Er is een duidelijk verschil in de woon- en omgevingskwaliteit tussen het noordelijke en
het zuidelijke deel van Laken.
In het zuiden worden we geconfronteerd met een relatief oud woningbestand met een
grote bebouwingsdichtheid. Daarenboven is de bevolkingsdichtheid nog sterk verhoogd
door de opsplitsing van veel van de vroegere ééngezinswoningen in verschillende
appartementen. De woonomgevingskwaliteit wordt verder sterk benadeeld door het
dichtslibben van de binnenruimten in de bouwblokken, dit enerzijds als gevolg van dit
dichte wonen - veel verbouwingen nemen een stuk van het binnenblok in - en anderzijds
door de intense menging met kleine ateliers en opslagplaatsen.
Het slecht onderhouden woningbestand is te wijten aan meerdere factoren : het kleine
aandeel eigenaars-bewoners, de zwakke economische situatie, relatief snelle
verhuisbewegingen (turn-over), lage sociale betrokkenheid en controle.
Deze slechte woningtoestand gaat gepaard met een slecht onderhouden openbare ruimte,
met een tekort aan groene ruimtes en speelruimtes, en met een leefomgeving die verder
belast wordt met de nadelige impact van verkeersinfrastructuren (spoorwegen, kanaal, ...).
Deze slechte omgevingskwaliteit uit zich in, en wordt op zijn beurt versterkt door, een
groot aantal leegstaande woningen en ateliers, met her en der verkrotting tot gevolg.
In het noorden is de toestand veel beter : we zien een relatief jong woningenbestand,
ruimere woningen die meer bewoond worden door eigenaars met een hoger
inkomensniveau en een groenere woonomgeving (veel woningen hebben een tuin). Ook
hier echter worden we geconfronteerd met de negatieve impact van de grote
verkeersinvalswegen en de soms grote druk op de buurt door de grootschalige
Heizelevenementen.
Enkele woninggehelen vormen een afzonderlijke entiteiten met hun specifieke kwaliteiten
en problemen (Modelwijk, Verregat, Forum, ...).
De klassieke verschillen in de bevolkingssamenstelling tussen immigranten en Belgen in de
19de eeuwse gordel komen in dit zuidelijke deel van Laken duidelijk naar voor: een
jongere niet-Belgische bevolking tegenover een oudere Belgische bevolking.
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5.1.1.

5.1.2.

DEMOGRAFIE
STERKTEN

ZWAKTEN

Belangrijke bevolking (45 000 inwoners).
Groot aandeel jongeren en klein
aandeel ouderen in het zuiden
beïnvloeden de totale bevolkingssamenstelling op een gunstige
manier.
Meer en meer migranten beslissen
hier definitief te blijven.

Grote
verschillen
tussen
de
noordelijke en de zuidelijke wijken.
De bevolkingsevolutie is sterk
afhankelijk van de migraties.
Snel wisselende bevolkingssamenstelling.
De helft van de huishoudens zijn
éénpersoonsgezinnen.

KANSEN

BEDREIGINGEN

Uitbouw
van
een
positieve
interactie tussen de verschillende
culturen.
Sterke dynamiek van de jonge
bevolking te verwachten.
Uitbouw van duurzame sociale
structuren en investeringen in
woningen en winkels.

Groeiende polarisatie tussen noord
en zuid (arm en rijk, Belgen en
vreemdelingen).
Groeiende werkloosheid bij de
talrijke jonge bevolking.
Losse sociale structuren.
Overconcentratie van vreemdelingen in bepaalde buurten kan
leiden tot conflicten.

HUISVESTING
STERKTEN

ZWAKTEN

Sterke toename van het aandeel
eigenaars-bewoners (van 25% in
1981 tot 36% in 1991).
Goed
aanbod
van
sociale
huisvesting.
Aangename woonbuurten in het
noorden.

Zwakke comfortsituatie van de
overwegend oudere woningen in het
zuiden.
Slecht onderhouden woningen.
‘Verkaveling’ van woningen in
appartementen met weinig comfort.
Veel leegstaande woningen of
verdiepingen (dit in het bijzonder
boven winkels).
Dichtgebouwde bouwblokken.
Negatieve impact van verkeersinfrastructuren (spoor, wegen, ...) en
menging met bedrijfjes.
De oudere bevolking in het noorden
kan in de eigen buurt bijna
uitsluitend in rusthuizen van de
privé-sector terecht.
In het zuiden grote bevolkingsdichtheden in een verouderd
woningenbestand.
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KANSEN

BEDREIGINGEN

Substantiële verbetering van de
kwaliteit van de woningen te
verwachten als gevolg van de
verbeterde eigendomsstructuur.
Verdere kwalitatieve uitbouw van
de noordelijke woonwijken en
positieve
afstraling
naar
de
zuidelijke wijken.
Het woonklimaat kan aanzienlijk
verbeterd worden door sanering van
leegstaande gebouwen in de
binnenblokken.
De realisatie van het wijkcontract
kan een mogelijke positieve invloed
hebben op de omgeving ten zuiden
van de spoorweg..

Algemene degradatie van de woonen omgevingskwaliteit kan zich
versneld doorzetten.
De slechte woon- en omgevingskwaliteit van onder de spoorweg
kan zich verder doorzetten naar het
noorden.
Leegstand en verkrotting kunnen een
rotte-appel-effect versterken.
De slechte omgevingskwaliteit kan
een verdergaande marginalisering
teweegbrengen,
waardoor
de
“kwaliteit” van de bewoners verder
achteruit gaat.

DOELSTELLINGEN
KAART 42

1. Behoud en versterking van het aanwezige bewonerspotentieel.
1.1. Streven naar een goede menging tussen diverse bewonersgroepen.
1.2. Bevorderen van het leefmilieu en sociale participatie.
1.3. Extra aandacht besteden aan de opvolging en begeleiding van de jeugd (van alle
leeftijden).
1.4. Jonge bevolking met kinderen zoveel mogelijk in Laken houden.
2. Verbeteren van de staat van het woningbestand.
2.1. De slechtste zones prioritair aanpakken om het rotte-appel-effect te vermijden.
3. Verhogen van de omgevingskwaliteit.
3.1. Verminderen van het impact van grote infrastructuren.
3.2. De socio-economische tendenzen vanuit het zuiden proberen om te buigen.
3.3. Sanering van binnenblokken.
3.4. Verhogen van de uitrustingsgraad voor de bewoners (buurtvoorzieningen, sociocultureel, sportief, groene ruimtes en rustruimtes).
4. Bestaande sociale huisvesting moet geherstructureerd worden, of nieuwe voorzien, in
functie van de nieuwe maatschappelijke context (kleinere gezinnen, éénpersoonsgezinnen, zowel jongeren als ouderen).
4.1. De sociale huurwoningen moeten verder gerenoveerd worden om het comfort te
verhogen.
4.2. OCMW of andere openbare of semi-openbare instellingen moeten kwalitatieve
huisvesting voor ouderen voorzien, zoveel mogelijk in de eigen buurt, om
verdringing van de minder kapitaalkrachtigen hier te voorkomen.
De vrijgekomen woningen kunnen bewoond worden door jongeren zodat hier (in
het noorden) weer een gezondere menging tot stand komt.
5. Het stimuleren van nieuwe woonprojecten geïntegreerd in de bestaande structuur.
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5.1. Bestaande karaktervolle industriële panden en andere gebouwen kunnen zeker
omgevormd worden tot vernieuwende alternatieve woontypologiën (bv.
“loftwoningen”), wat de menging van bewonersgroepen kan in de hand werken.
5.2. Bevorderen van kleinschalige initiatieven.
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5.2.

BELEID INZAKE TEWERKSTELLING EN BEROEPSKEUZE,
STEUN EN INTEGRATIE VAN DE VERSCHILLENDE SOORTEN
TOERISTISCHE EN ECONOMISCHE ACTIVITEITEN

5.2.1

TEWERKSTELLING
Bestaande toestand en diagnose
Naar aandeel beroepsbevolking scoort Laken gemiddeld iets beter dan de Stad Brussel en
iets lager dan het gewestelijk cijfer. De daling van de actieve bevolking tussen 1981 en
1991 (gemiddeld 14%) was het hoogst in de zone Mutsaard (-20%). Gezien de relatief
hogere leeftijd mogen we dezelfde tendens verwachten voor de toekomst. De evolutie van
het aandeel mensen dat niet werkt is dan vooral veel groter in de andere zones. In de
zones ten zuiden van de spoorweg en Oud Laken werkt nog één persoon op 4. Bij
gelijkblijvende evolutie wordt dit 1 op 4 voor geheel Laken (1 op 5 voor de Stad Brussel,
27% in het gewest).
De daling van de tewerkstelling (-20% van de beroepsbevolking in 10 jaar) is
onrustwekkend.
Het aandeel arbeiders is gedaald tot 27% van de werkende beroepsbevolking.
Sinds eind ‘94 stagneert het werkloosheidscijfer rond de 3400 (dit is 20% van de
beroepsbevolking).
Deze tewerkstellingssituatie vertaalt zich ook in het inkomensniveau van de inwoners: het
netto belastbaar inkomen per inwoner is in de zone Mutsaard dubbel zo hoog als in de
zone onder de spoorweg.

STERKTEN

ZWAKTEN

Relatief grote beroepsbevolking.
Een groot potentieel van dynamische jongeren.

Dalend aandeel van de werkenden
ten opzichte van de totale bevolking
(tot 26% in het zuiden).
Aandeel werkende arbeiders tussen
1981 en 1991 met 40% gedaald tot
27% van de werkende beroepsbevolking.
Zeer hoge werkloosheid (33% van
de beroepsbevolking in 1996)
waaronder een groot aandeel
jongeren.
Zeer sterke polarisatie noord-zuid
(inkomen per capita in de Mutsaard
dubbel zo hoog als in het zuiden).
Groot aandeel van jongere werklozen en langdurige werklozen.
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KANSEN

BEDREIGINGEN

Aanwezigheid
van
potentieel
belangrijke
tewerkstellingspolen
(handel, Heizel, industrie,
haven, ...).
Verdere uitbouw van het zgn.
‘ethnisch ondernemersschap’.
De gebouwde infrastructuur - met
de vele ateliers - kan dynamische
ontwikkelingen in de arbeidsmarkt
opvangen.
De positie van Laken: vlakbij de
Brusselse Vijfhoek, de Noordwijk en
het kanaal.
Bepaalde karaktervolle industriële
panden beantwoorden perfect aan
de
huidige
tendens
naar
‘loftkantoren’/‘loftwoningen’.
Versterking van de toeristische
sector
(arbeidsintensieve
dienstensector) kan de plaatselijke
tewerkstelling bevorderen.

Bij ongewijzigde trend werkt in het
zuiden in 2001 nog slechts 1 op 5
personen.
Blijvende
toename
van
de
werkloosheid is zeer waarschijnlijk,
met een nog verdere polarisatie
tussen arm en rijk tot gevolg.

DOELSTELLINGEN
Het tewerkstellingsprobleem is geen lokaal probleem, en kan dan ook niet op lokaal
niveau opgelost worden. Niettemin kunnen kleinschalige interventies een positief element
scheppen op lokaal vlak.
Het blijft dan ook belangrijk de evolutie van de tewerkstelling op de voet te volgen om
nieuwe ontwikkelingen te sturen in de gewenste richting. Dit is in de huidige markt gedicteerd door flexibiliteit - van het grootste belang.
1.
2.
3.
4.
5.
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5.2.2

NIJVERHEID
Bestaande toestand en diagnose
Vooral in het zuidelijk deel van Laken zien we nogal wat industriële activiteiten : rond het
kanaal zitten vooral grotere bedrijven, hogerop - tussen kanaalzone en ringspoorweg - zien
we een sterke menging van kleine ateliers en opslagplaatsen met het wonen. Ook hier is
er echter een duidelijke achteruitgang van de activiteit waar te nemen, vooral te wijten aan
structurele veranderingen in de industrie, de belangrijkste zijn schaalvergroting en
herlokalisatie van havenactiviteiten, verandering in de havengebondenheid en verandering
van het bereikbaarheidsprofiel van diverse bedrijven. Verschillende grote industrieterreinen
staan momenteel leeg.
Bij de ateliers hebben we veel kleine ondernemingen die de binnengebieden inpalmen en
de omgevingskwaliteit voor de bewoners benadelen door onder meer lawaai- , geluids- en
stankoverlast.

STERKTEN

ZWAKTEN

Veel kleine zelfstandigen in diverse
sectoren.
Concentratie van enkele grotere
goederentransportbedrijven
nabij
het TIR-centrum.
Bruikbare infrastructuur aanwezig
voor ateliers en opslag.
Traditie van gemengde wijken in het
zuiden.
Tolerantere bevolking t.a.v. hinder
van nijverheid.

Verouderde ateliers sterk vermengd
met het wonen.
Moeilijke bereikbaarheid van de
bedrijven (met sluikverkeer door
woonwijken).
Parkeerproblemen
van
vrachtwagens in woonwijken.
Meer en meer kleine bedrijfjes
werken uitsluitend voor enkele grote
transporteurs (Toyotistisch) model).
Weinig duurzame investeringen.
Weinig kwaliteitsvolle omgeving.
Moeilijk te beveiligen ondernemingen.

KANSEN

BEDREIGINGEN

Grote potentie voor een verdere
ontwikkeling van de arbeidsmarkt in
een dicht woongebied met een
aanzienlijke
werkloosheid
mits
reglementeren van het ‘nabuurschap’.
Het aanbod aan kleine bedrijfsruimtes biedt kansen voor nieuwe
kleinschalige investeringen, een
extra troef hierbij is de nabijheid
van de Vijfhoek.
Dit stadsweefsel kan specifieke
industriële activiteiten opvangen,
i.c. productie met grote toegevoegde
waarde, met weinig hinder voor de
buurt en met weinig noodzaak voor
transport.

Moeilijke
menging
met
de
woonfunctie.
Kleine bedrijfjes (te) zeer afhankelijk
van de grote en dus zeer kwetsbaar.
Een verplaatsing van het TIRcentrum en een verdere verschuiving van de havenactiviteiten
lijkt waarschijnlijk.
Onzekere
toekomstige
ontwikkeling-en (zoals bv. de
ontwikkelingen rond de site van
Turn & Taxis).
Verdere achteruitgang van het
omgevingsklimaat zal alle potentiële
investeerders afschrikken.
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DOELSTELLINGEN

5.2.3

1.

De voordelen van een goede menging maximaal benutten.
(zelfondernemingschap, kleinschalig, werk voor de buurt, animatie van de buurt, ...).

2.

Maar tegelijkertijd de inplanting van nieuwe ondernemingen sturen in functie van
hun eisen en mogelijke overlast voor de buurt.
(bereikbaarheidsprofiel, geluidshinder, stankhinder, ...).

3.

Een actief beleid voeren voor de aantrekking van kleine bedrijfjes die passen in het
weefsel.

4.

De informatie van de aanwezige infrastructuur (verzameld door de GOMB) moet
vervolledigd worden en verwerkt in functie van mogelijke invullingen, zodat de Stad
zeer snel (sturend) kan inspelen op vragen vanuit de private sector en zelf
investeerders (ook kleine) aantrekken.

5.

Starters moeten beter begeleid worden.

6.

Herstructuren en eventueel herbestemmen van verlaten industriesite.

7.

Verhogen van de algemene omgevingskwaliteit is belangrijk om jonge, dynamische
bedrijfjes aan te trekken. Het imago en de representativiteit van de firma worden
immers steeds belangrijker.

8.

Een veilige ondernemersomgeving creëren (in tegenstelling tot diefstal, kleine
criminaliteit in wagens bv., ...).

HANDEL
Bestaande toestand en diagnose
Naast de vrij positieve dynamiek die we in en rond de De Wandstraat opmerken - een
evolutie die onder meer te danken is aan het aankoopgedrag van pendelaars - zien we een
neerwaartse tendens in de meeste winkelstraten. In het bijzonder in de straten rond het
Bockstaelplein (Fransmanstraat, Leopold I-straat en Maria-Christinastraat) is er een
duidelijke achteruitgang. Deze ontwikkeling is voor een groot deel te wijten aan
structurele veranderingen binnen de distributiesector (schaalvergroting, randlocaties, ...),
maar de aantrekkingskracht van de straten wordt hier verzwakt door een aantal specifieke
factoren. Enerzijds is er een aanzienlijke leegstand van winkels. Deze veroorzaakt een
breuk in het winkelcircuit, waardoor de totale straat aan belang inboet, anderzijds worden
leegstaande winkels steeds meer ingenomen door zaken die geen shoppinggedrag met zich
meebrengen - voedingswinkels en ‘solden-winkels’ - waardoor het winkelwandelkarakter
van de straat totaal teloor gaat. Bovendien is er geen sterke ‘trekker’ aanwezig en missen
we een éénheidsbeeld van de winkelstraten in het centrum.
Op stedenbouwkundig vlak missen we hier een duidelijk circuit tussen de diverse straten,
vooral te wijten aan de slechte verbinding met het Bockstaelplein en de onduidelijke eind(of begin)punten van de straten. De slecht onderhouden voetpaden en de aanzienlijke
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leegstand boven de winkels hypothekeren daarenboven sterk de omgevingskwaliteit van de
straten.

STERKTEN

ZWAKTEN

Positieve ontwikkelingen in de De
Wandstraat.
De zaterdagmarkt op het Bockstaelplein heeft een positieve
afstraling op de winkelstraten in de
buurt.
Langzame herinvulling van leegstaande winkelpanden in de klassieke winkelstraten.
Goede verspreiding van kleine
buurtwinkels in het zuiden.

Sterke
achteruitgang
van
de
centrumwinkelstraten (Maria-Christinastraat, Fransmanstraat, Leopold Istraat, E. Bockstaellaan).
Leegstand van winkels en op de
verdiepingen boven de winkels.
Geen belangrijke trekker.
Geen éénheidsbeeld.
Solden-winkels streven niet naar een
duurzame en kwalitatieve aanwezigheid.
Geen winkelcircuit, moeilijk over te
steken kruispunten, vooral rond het
Bockstaelplein.
Gebrekkige onderhoudstoestand van
de straten.

KANSEN

BEDREIGINGEN

Instandhouding en heropleving van
de winkelstraten blijft mogelijk.
Bewoonbaar
maken
of
zelf
bewonen van de verdiepingen zal
de algemene omgevingskwaliteit
van de straten en de winkelkwaliteit
verhogen.
Een herwaardering van de openbare
ruimte en een kernversterkend
beleid rond het Bockstaelplein kan
het winkelapparaat nieuw leven
inblazen.
Een sterke trekker kan terug nieuwe
klanten aantrekken.
Een heropleving door het zgn.
‘ethnische ondernemerschap’.

Verdere
uitholling
van
het
voorzieningenapparaat op secundair
en tertiair niveau kan leiden tot een
straat waar enkel nog voedingswaren
en
geschenkartikelen
verkocht worden en die aldus een
totaal ander winkelgedrag vereist
dan een winkelwandelstraat.
Algemene achteruitgang van de
kwaliteit van de winkels.
Concurrentieverschillen
tussen
winkels als gevolg van administratieve verplichtingen of speculatieve handelspraktijken (op korte
termijn) kunnen de duurzame
ontwikkelingen ondermijnen.

DOELSTELLINGEN
1.
2.
3.
4.
5.
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Revitalisatie van de lokale handel door de uitbouw van winkelcircuit en het
uitstralen van een éénheidsbeeld.
Herwaarderen van de leefomgeving in het bijzonder de openbare ruimte.
Wat betreft de mobiliteit en parkeren moeten we streven naar een evenwicht tussen
de bereikbaarheid van de winkels en de kwaliteit en de leefbaarheid van de
winkelstraten.
Het wonen in winkelstraten aanmoedigen.
Het veiligheidsgevoel in winkelstraten bevorderen.
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5.2.4

TOERISME
Bestaande toestand en diagnose
Het toerisme in Laken beperkt zich meestal tot een korte uitstap in het kader van een
verblijf in Brussel, waarbij men per autobus een bezoek brengt aan hoofdattracties als het
Atomium, het Chinees Paviljoen, de Japanse Toren en een rondrit voorbij het Koninklijke
Kasteel. Daarnaast zijn er ook dagjestoeristen (Brusselaars en andere Belgen) die Bruparck,
het Atomium of de parken bezoeken.
Belangrijk is het belang van de Heizel als site voor expo- en congres-toerisme, evenals
voor het organiseren van grote beurzen. Opnieuw echter is het bezoek beperkt tot één dag
ofwel verblijft men in het centrum.

STERKTEN

ZWAKTEN

Belangrijke toeristische attractiepolen.
Rijk patrimonium.
Goede toegankelijkheid zowel met
de wagen (vanaf de ring), als met
het openbaar vervoer (vanuit het
centrum-metrostation Heizel).
Tentoonstellingsfunctie en dynamiek
van steeds terugkerende evenementen en terugkerende bezoekers.
Groen kader.

Weinig hotelaccommodatie.
Slechte voetgangersbereikbaarheid
van bepaalde attractiepolen.
Bezoek vooral kort en gericht naar
autobussen.
Geen wandelcircuit beschikbaar
tussen het stedelijk Laken, de parken
en het Heizelplateau en tussen
monumenten onderling.
Slecht aankondigen van Laken
vanuit het stadscentrum (bv. bij het
gebruik van het openbaar vervoer).
Onderhoudstoestand van monumenen slecht tot zeer slecht.
Koninklijk Domein en Koninklijke
Serres zijn meestal niet open voor
het publiek.
Ouderwetse
constructies
(bv.
Atomium) wat betreft kader en
inhoud.
Gebrek aan voorzieningen ter
ondersteuning van de toeristische
functie (zoals café’s, info, …).
Inrichting aanleg en onderhoud van
de onmiddellijk omgeving van de
monumenten.
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KANSEN

BEDREIGINGEN

Mogelijk toeristisch circuit.
Ontwikkeling van het toerisme met
het oog op economische voordelen.
Optimalisering van de toegang tot
relaties tussen openbare ruimte,
monumenten, attracties, parking,
promenades en parken.
“Mise
en
scene”
van
de
monumenten en hun omgeving
(belichting, aanleg, organisatie, …).

Metaalmoeheid Atomium.
Verkitsching
van
de
niet
kwalitatieve omkadering van de
recreatieve toe-ristische ouderwetse
attracties.
Verdere
degradatie
van
het
stedelijke en monumentaal kader.
Geen attractiviteit zonder globale
stedenbouwkundige visie.

DOELSTELLINGEN
1. Ontwikkelen van het bestaande toeristisch potentieel als hefboom voor de
stedenbouwkundige en economische revalorisatie van de omliggende wijken.
1.1. Toerisme uitwerken in functie van een groei van de plaatselijke tewerkstelling
(horeca, toelevering, catering, gidsen, ...).
2. Het patrimonium waarderen en herwaarderen.
2.1. De openstelling en toegankelijkheid van de monumenten vergroten.
2.2. Een parcours uitstippelen dat de monumenten en waardevolle sites verbindt.
2.3. Heraanleg van de openbare ruimte op een kwalitatieve manier.
2.4. De toegankelijkheid van het Koninklijk Domein vergroten.
3. Een krachtig en positief beeld creëren van Brussel en van Laken in het bijzonder.
3.1. Toeristische informatie op een gesystematiseerde manier verspreiden, zowel vóór,
tijdens, als na hun verblijf ter plaatse.
3.2. Toeristische signalisatie op punt stellen.
3.3. Toeristenbussen opvangen op een systematische wijze opdat de bussen het verkeer
niet zouden hinderen, opdat ze geen visuele hinder zouden veroorzaken en opdat
de toeristen op een veilige en aangename manier hun bestemming kunnen
bereiken.
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5.2.5

HEIZEL
Bestaande toestand en diagnose
Het Heizelplateau is een hoofdcomponent van de stad Brussel; een trekpleister waar
diverse activiteiten gegroepeerd worden, nl. congressen, beurzen en salons in het
Tentoonstellingspaleis; handelsactiviteiten in de Trade Mart; vrijetijdsactiviteiten in
Bruparck (Kinepolis, The Village, Oceade, Mini-Europa) en sportactiviteiten in het Koning
Boudewijnstadion of het een of andere paleis.
Het Heizelplateau is dus een mengeling geworden van diverse functies - cultureel,
recreatief, sportief, commercieel en zelfs industrieel - met elk hun geëigende vormgeving
en omgeving. Hierdoor is de Heizel momenteel een lappendeken van naast elkaar
liggende entiteiten zonder ruimtelijk verband.
De open ruimte wordt daarenboven vooral ingenomen door parkeerterreinen, zodat er van
tentoonstellings’park’ geen sprake meer kan zijn. De auto-gerichtheid van de hele site ondanks de aanwezigheid van diverse openbare vervoerslijnen - brengt ook een
belangrijke druk mee op de omliggende woonbuurten. Vooral de wijk Verregat - ingesloten
tussen de Heizel, de Romeinse Steenweg en parking C - heeft op sommige momenten een
belangrijke (voetgangers)druk te verwerken.
Het socio-economisch aspect van het Tentoonstellingspaleis en de Jaarbeurs blijft niettemin
van essentieel belang voor de Stad Brussel. De nationale en internationale uitstraling van
het Heizelplateau moet zodoende globaal worden verzekerd.

STERKTEN

ZWAKTEN

Zeer sterke grootstedelijke pool met
belangrijke regionale en nationale
bekendheid.
Belangrijke tewerkstellingspool.
Belangrijkste
beurscentrum
in
België.
Belangrijke pool voor de handel
(Trade Mart).
Met
het
Atomium
en
de
Heizelpaleizen heeft de Heizel een
belangrijke symbolische uitstraling.
Een goede auto-bereikbaarheid en
zeer ruime parkeergelegenheid.
Een goede bereikbaarheid met het
stedelijk openbaar vervoer (metro,
tram).
Belangrijke toeristische aantrekking.

Uitgegroeid zonder éénheidsvisie,
het is een amalgaam geworden van
totaal verschillende functies.
Totale teloorgang van het vroegere
karakter van het Tentoonstellingspark.
Zeer lage ruimtelijke kwaliteit.
De Heizel functioneert als een
eiland binnen Laken, het heeft er
minder positieve interactie mee, en
is bij momenten een bron van
overlast voor de buurt.
Veroorzaakt belangrijke mobiliteitsen parkeerproblemen.
Het
bereikbaarheidsprofiel
is
(ondanks de metro) te éénzijdig op
de auto gericht.
Parking C wordt tot nu toe
onderbenut.
Verwaarlozing van het onderhoud
van de openbare ruimte.
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KANSEN

BEDREIGINGEN

Uitbouw tot een sterke pool op zich,
goed
geïntegreerd,
met
een
positieve uitstraling op de rest van
Laken, in goede verbinding met de
groene ruimtes van Laken.
Heropbouw van een hedendaags
tentoonstellings’Park’
De Heizel als ‘startpunt’ van een
ruimere cultuur-recreatieve beleving
in de rest van Laken.

Zelfvernietiging door overdensificatie, zowel naar functies, naar
bereikbaarheid als naar ruimtelijkheid.
Verdere diversificatie van functies
kan het beeld van de Heizel versnippering van de fysische
vormgeving - nog verder uithollen.
Verlies aan aantrekkingskracht door
slecht georganiseerde en nietonderhouden openbare ruimte.

DOELSTELLINGEN
1. De Heizel een nieuwe éénheid, coherentie, identiteit en karakter schenken, zodat de
plek een belangrijke, aantrekkelijke en permanente recreatieve pool voor heel Brussel
kan zijn.
1.1. De bestaande functies op de Heizel beter op elkaar afstemmen, zowel functioneel,
organisatorisch als ruimtelijk.
2. De bestaande aantrekkingskracht van de Heizel benutten als aangrijpingspunt voor
andere vormen van cultuurbeleving, recreatie, ..., in de rest van Laken.
2.1. Het ‘eilandkarakter’ van de Heizel doorbreken en een betere verweving met de
rest van Laken beogen zodat beiden kunnen profiteren van hun wederzijdse
aanwezigheid.
2.2. De negatieve effecten voor de buurt minimaliseren.
3. De bereikbaarheid met het openbaar vervoer verbeteren (avond- en nachtactiviteiten).
4. Het gebruik van parking C verbeteren, evenals de voetgangersbereikbaarheid vanuit
parking C tot bijvoorbeeld aan het Atomium.
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5.2.6

KONINKLIJK DOMEIN
STERKTEN

ZWAKTEN

Belangrijke groene long voor Laken en
zelfs voor heel Brussel.
Belangrijke symbolische waarde, zowel
nationaal als internationaal.
Ongelooflijk rijk patrimonium met niet
enkel het Paleis, maar vooral ook de
Koninklijke Serres.

Het blijft een ontoegankelijk geheel.
Het park blijft een ondoordringbaar
eiland binnen Laken.
Het bezoek aan de Koninklijke Serres
is beperkt tot precies 100 uren per
jaar, gespreid over 2 weken.
Bij het bezoek aan de Serres moeten
de mensen urenlang aanschuiven op
het smalle en slecht onderhouden
voetpad langs de drukke Koninklijke
Parklaan.
Het bezoek van de Serres blijft
beperkt tot een geleide wandeling ‘en
masse’.
Het paleis zelf is helemaal niet
toegankelijk.

KANSEN

BEDREIGINGEN

Het eventueel slechts gedeeltelijk openstellen van zowel het Koninklijk Park als
de Koninklijke Serres zou een enorme
stimulans betekenen voor de buurt.
Een integratie van de bestaande parken
met het Koninklijk Domein zou deze plek
tot één van de grootste parkzones maken
binnen
het
Brussels
Hoofdstedelijk
Gewest.
Door het park kunnen nieuwe verbindingen ontstaan voor de zachte
weggebruiker.
In aansluiting met het kanaal wordt het
park de generator van een kwalitatieve
openbare ruimte langs het kanaal
(mogelijke uitbouw wandelkaaien).
De Serres kunnen het hele jaar door een
rust- en ontmoetingsplaats worden van
hoge kwaliteit en de grote zalen kunnen
het decor worden van diverse culturele
manifestaties.

Unieke samenstelling van landschap,
flora en fauna in de stad met vooral
een hoogwaardige collectie exotische
planten. Deze is zeer gevoelig voor
negatieve milieu-effecten.
Meer
openzetten naar het publiek toe maar
moet ook samengaan met een
effectieve toezicht en een sterk
beheersregime.

DOELSTELLINGEN
1.
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Het Koninklijk Domein op een of andere manier openstellen voor de bevolking eventueel gedeeltelijk, eventueel gefaseerd, - natuurlijk mits de nodige beperkingen
naar tijd, veiligheid en privacy (zie Buckingham Palace London of Holyrood Palace
Edinburgh).
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2.

5.3.

De toegankelijkheid van het opengestelde domein vergroten (verkeersbarrières
wegnemen).

BELEID INZAKE VERFRAAIING VAN HET STEDELIJK LANDSCHAP
EN DE OPWAARDERING VAN HET ERFGOED, MET INBEGRIP VAN
HERSTRUCTURERING VAN DE OPENBARE RUIMTE

5.3.1

OPENBARE RUIMTE

KAART 40

Bestaande toestand en diagnose
Laken heeft enkele belangrijke grootstedelijke pleinen - O.L.V.-Voorplein, E.
Bockstaelplein. Het oorspronkelijk karakter wordt echter totaal teniet gedaan door
verkeersinfrastructuren. Het E. Bockstaelplein is naast het parkeergedeelte een
onoverzichtelijk knooppunt van openbaar en privé-vervoer, het O.L.V.-Voorplein is
gereduceerd tot enkele pleinresten links en rechts van een stadsautostrade die
onoversteekbaar is. Enkele belangrijke squares zorgen voor een groen karakter in het
noordelijk deel van Laken, in het zuiden is er een schrijnend gebrek aan speel- en groene
ruimtes (het Willemsplein is het enige plein van enige betekenis).
De algemene onderhoudstoestand van straten en pleinen is slecht.
Laken is zeer rijk aan groene ruimtes, maar een groot deel is ontoegankelijk (Koninklijk
Domein) en een ander deel is moeilijk toegankelijk (door de flankerende verkeerswegen) of
slecht geïntegreerd in het stedelijk weefsel (verbinding Heizelvlakte - Park van Ossegem).

STERKTEN

ZWAKTEN

De aanwezigheid van een aantal
sterke
openbare
ruimtes
van
stedelijk niveau (Bockstaelplein,
OLV-Voor-plein,
BockstaellaanHouba de Strooperlaan, Koninklijke
Parklaan, ...).
Een aantal pleinen en squares van
lokaal
niveau
(Palfijnsquare,
Leopoldsquare, ...).
Het kanaal geeft ruimte aan het
anders dichtbebouwde gebied.
Sterk aanvoelen van reliëf, met
wijder panorama’s op de Vijfhoek.

Slecht ingerichte en onderhouden
ruimtes.
Te weinig bruikbare open ruimtes
op wijkniveau in het zuiden.
De weinige wijkpleintjes worden tot
parking gereduceerd.
De algemene staat van wegen en
pleinen is slecht tot zeer slecht op
enkele recente herinrichtingen na.
Bereikbaarheid van vele openbare
ruimtes wordt belemmerd door
barrièrevorming (vooral verkeersinfrastructuur).
Aantasting van de sfeer door
hinderlijke
elementen
zowel
infrastructureel als visueel.
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KANSEN

BEDREIGINGEN

Potentie om een hoogwaardige
stedelijke ruimtelijke eenheid te
creëren is zeker aanwezig.
Wijkpleintjes kunnen heringericht
worden als ontmoetingsplaatsen.
Leegstaande gebouwen, braakliggende terreinen en binnenblokken
kunnen gesaneerd worden tot
bruikbare en kwalitatieve openbare
ruimtes.
Ongestructureerde verkeersruimtes
kunnen omgevormd worden tot
bruikbare en veilige openbare
ruimtes op wijkniveau.

Verder verval roept het beeld op van
een algemene degradatie van de
woon- en omgevingskwaliteit en
sleurt Laken verder in een
neerwaartse spiraal.
Een verdere groei van het verkeer
zal de kwaliteit van de openbare
ruimte nog sterker aantasten
Slecht
onderhouden
openbare
ruimtes geven geen aanzet tot het
proper houden ervan, wat in
sommige
gevallen
leidt
tot
sluikstorten.
Slecht
onderhouden
openbare
ruimtes worden niet meer gebruikt
en schieten zo aan hun doel voorbij
(bv.
ontmoetingsplaats
voor
ouderen, speelplaats voor kinderen),
meer nog, ze wekken een
onveiligheidsgevoel
op
bij
voorbijgangers en buurtbewoners en
worden soms plaatsen bij uitstek
voor jonge vandalen en ‘kleine’
criminelen.

DOELSTELLINGEN
1. De openbare ruimtes op een kwalitatieve manier heraanleggen in functie van hun
specifieke en contextuele kenmerken (doorgaande weg, belangrijke ruimtes op stedelijk
vlak, op lokaal vlak, ...) als horizontale gevel in dialoog met de omringende
bebouwing.
1.1. De heraanleg van de winkelstraten moet zorgen voor een attractieve, aangename
en comfortabele winkelsfeer voor de winkelaar-voetganger. De aanleg moet
tegelijkertijd een eenheidsbeeld uitstralen (bv. het aanbrengen van groen).
1.2. Een samenhangend beeld ontwikkelen voor de openbare ruimte in Laken en de
leesbaarheid ervan vergroten.
1.3. Herwaarderen en diversifiëren van pleinfuncties.
1.4. Voldoende aandacht besteden aan groene openbare ruimtes (zowel kwantitatief als
kwalitatief) en groenelementen binnen de stedelijke structuur.
1.5. De animatie verhogen door het voorzien van voldoende evenementen.
2. De identificatie en de verantwoordelijkheid van de bewoners vergroten t.a.v. de
wijkgebonden openbare ruimtes.
2.1. De sociale veiligheid - en het veiligheidsgevoel - verhogen door een heraanleg,
met speciale aandacht voor de sociale controle, de zichtbaarheid
(straatverlichting), de aantrekkelijkheid (groenvoorziening).
2.2. Braakliggende terreinen zoveel mogelijk ter beschikking stellen van de bewoners,
voorzover dit wenselijk is (sportaccommodtie, groenaanleg).
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5.3.2

OPWAARDERING VAN HET PATRIMONIUM
Bestaande toestand en diagnose
Dat Laken rijk is aan bouwkundig erfgoed hoeft geen betoog: de OLV-kerk, het monument
voor Leopold-I, het oud gemeentehuis, het Atomium, en zo meer. De onderhoudstoestand
van deze monumenten is echter abominabel; vallende brokstukken, leegstand en
verkrotting typeren de toestand van vandaag. Veel van deze monumenten - de O.L.V.-kerk,
het monument voor Leopold-I, het Atomium, het Brugmannziekenhuis (architect Victor
Horta), de Modelwijk, … - genieten geen enkele vorm van bescherming.

STERKTEN

ZWAKTEN

Zeer waardevol patrimonium van
zowel enkele grote, belangrijke en
beeldbepalende monumenten en
sites (OLV-Kerk van Laken, Heizelpaleizen, Atomium, Brugmannziekenhuis, ...) als een aantal
kleinere elementen (Vredegerecht,
station, bv).
Aanwezigheid
van
belangrijke
gehelen
als
getuigen
uit
verschillende
fases
in
de
ontwikkeling van de stad: 19de
eeuwse prestigueuze burgerwoning,
tuinwijk (Verregat), Modelwijk.

Zeer weinig wettelijke bescherming.
De ruimtelijke omkadering van de
meeste monumenten draagt op geen
enkele manier bij tot het waarderen
van het monument.
De meeste monumenten worden
zeer slecht onderhouden.
Sommige monumenten zijn niet of
bijna nooit toegankelijk (Koninklijke
Serres), slecht bereikbaar (Chinees
Paviljoen en Japanse Toren), hebben
een
onaangepaste
bestemming
(gemeentehuis op het Bockstaelplein)
of
staan
leeg
(Oud
gemeentehuis).
Het zogenaamde “kleine patrimonium” (bv. Vredegerecht) wordt niet
als waardevol erfgoed (h)erkend.
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KANSEN

BEDREIGINGEN

Restauratie en revitalisatie kunnen in
Laken een uniek patrimonium bevestigen
dat in aansluiting met de Vijfhoek, met
de Heizel en met de representatieve
uitstraling van het Koninklijk Domein
een belangrijk toeristisch potentieel zou
kunnen betekenen.
Herwaardering van de monumenten
draagt ook in grote mate bij tot de
herwaardering van de omgevingskwaliteit.
Bepaalde monumenten kunnen cultureelrecreatieve functies opnemen
Positieve beeldbepaling en verhoging
attractiviteit van een stadsdeel (i.c.
Laken) en van de stad in haar geheel
door aanwezigheid van een goed onderhouden en gewaardeerd historisch
referentie-kader (indirect tegengaan van
stadsvlucht,
bevorderen
dienstensector/handel/investeringen, …).

Het niet ingrijpen zal een
onherstelbare schade tot gevolg
hebben,
waardoor
een
belangrijk stuk erfgoed verloren
gaat.
Verder verval roept het beeld
op
van
een
algemene
degradatie van de woon- en
omgevingskwaliteit en sleurt
Laken
verder
in
een
neerwaartse spiraal.

DOELSTELLINGEN
1. De belangrijkste nog niet beschermde monumenten onmiddellijk klasseren en fondsen
vrijmaken voor de restauratie.
(Restauratie dient oordeelkundig en historisch onderbouwd te zijn.)
2. Herwaarderen, restaureren, revitaliseren en eventueel herbestemmen van het
patrimonium.
2.1. De toegankelijkheid (zowel in de ruimte als in de tijd) voor bestaande
monumenten vergroten.
2.2. Restauratie aanzien als middel tot een algemene herwaardering en revitalisatie van
de buurt (positieve spin-off voor lokale handel, tewerkstelling, toerisme, …).
2.3. Bepaalde monumenten revitaliseren door er een nieuwe functie aan te geven en ze
in te schakelen in een ruimer circuit.
2.4. De omgeving van de monumenten kwalitatief inrichten (mise en scène), zodat de
restauratie van het monument zelf als vanzelfsprekend wordt ervaren.
3. Speciale aandacht besteden aan de waardevolle ensembles en stadsgezichten.
4. Het specifieke karakter van enkele woonentiteiten vrijwaren (Verregat, Modelwijk, De
Vrièrestraat, Koninginnelaan,...).
5. De kennis van het aanwezige erfgoed zowel bij de bevolking als bij de potentiële
toerist, investeerder, … vergroten, niet enkel van de ‘grote’ monumenten en
landschappen., maar evenzeer met betrekking tot de kleinere bouwwerken en sites.
6. ‘Brussel Europese Hoofdstad 2000’ als katalysator aanwenden om de herwaardering te
versnellen.
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5.4

BELEID INZAKE DE VESTIGING VAN DE UITRUSTINGEN EN HET
BEHEER VAN DE DIENSTEN VAN COLLECTIEF BELANG
Bestaande toestand en diagnose
Laken beschikt over een relatief uitgebreid netwerk van voorzieningen op diverse
domeinen.
Tekorten zijn er vooral op het gebied van sport- en spelmogelijkheid in de kinderrijke
buurten onder de spoorweg en op het gebied van ouderenzorg in de noordelijke (én in
groeiende mate ook in de zuidelijke wijken).
Het uitgebreide scholennetwerk biedt heel wat mogelijkheden voor de Lakenaars. De te
weinig multiculturele gerichtheid leidt echter vaak tot schoolachterstand, schoolverzuim
en mislukking; problemen die de jongeren met zich meedragen als ‘kansarme’ op de
arbeidsmarkt.
Doorlichting van Laken volgens de criteria uit de ‘Kansarmoede-atlas’ onderstreept
nogmaals de duidelijke dualiteit tussen Noord en Zuid, met een aantal wijken in Laken (de
wijken onder de spoorweg) die tot de minstbedeelde in België behoren.

STERKTEN

ZWAKTEN

Zeer ruime waaier aan uitrustingen.

Zeer gefragmenteerde - sectoriële aanpak leidt tot versnipperde infrastructuur en versnipperde activiteiten.
---------------------------------------------------Te weinig scholen in de zgn. ‘ZEP’-Zone
d’Education Prioritaire.
(2 kleuterscholen en 2 lagere scholen).
De kwaliteit van het onderwijs gaat
achteruit.
De schoolachterstand neemt toe.
Veel schoolgebouwen geven een
verwaarloosde indruk en kampen met
sociale en veiligheids problemen.
--------------------------------------------------Weinig multiculturele opvang.
Weinig rust- en verzorgingstehuisbedden.
Zwak uitgebouwde thuiszorg.
Serviceflats of ‘bejaardenhomes’ bijna
volledig privé.
De contactcentra voor bejaarden zijn
niet altijd optimaal bereikbaar ingeplant.
---------------------------------------------------Niet
optimaal
gebruik
van
de
infrastructuur
(openingstijden,
toegankelijkheid, verenigingen, …).
Te weinig sportvoorzieningen in het
Zuiden.
De openbare ruimte is niet aangepast als
verblijfsruimte.

- ONDERWIJS -----------------------------Een groot scholenaanbod.
Er bestaat reeds een overlegstructuur
(groupe d’entraite) om iets te
ondernemen
tegen
de
schoolachterstand.

- MEDISCH EN SOCIAAL ----------------Brugmannziekenhuis
met
veel
algemene bedden.
Voldoende aantal rusthuisbedden.

- SPORT EN SPEL --------------------------Aanwezigheid
van
zwembad,
sporthal.
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KANSEN

BEDREIGINGEN

- ONDERWIJS -----------------------------Een multicultureel onderwijsmodel
biedt de grootste waarborg voor een
goede multiculturele samenleving.
Veel scholen onder stedelijke
bevoegdheid
kunnen
prioritair
aangepakt worden.
Bestaande overlegstructuren kunnen
nieuwe taken op zich nemen.

----------------------------------------------Gevaar voor overconcentratie van
“onderwijskansarmen”.
Slechte opleiding leidt tot weinig
kansen
op
de
arbeidsmarkt
waardoor de sociale segregatie zich
verderzet.

- MEDISCH EN SOCIAAL ----------------Uitbreiding van de faciliteiten
Brugmannziekenhuis als kernpunt
uitvalsbasis voor lokale verzorging.
Aanwezigheid van netwerk van
wijkcomités en overlegstructuren.

---------------------------------------------De oudere bevolking zal niet ter
plaatse kunnen verzorgd worden.
Taalproblemen in ziekenhuizen
leiden tot medische fouten en tot
een
verhoogde drempelwaarde
(waarbij
aandoeningen
kunnen
escaleren).
---------------------------------------------Onveiligheid in kinderrijke buurten
neemt toe.
De infrastructuren missen hun doel.

- SPORT EN SPEL -------------------------Leegstaande opslagplaatsen kunnen
ingericht worden tot sport- en
spelaccommodatie. Desnoods als
tijdelijke functie mits minimale
ingrepen.
Aangepaste organisatie en beheer
van bestaande elementen kan de
situatie met weinig middelen
verbeteren.

DOELSTELLINGEN
1. Streven naar een geïntegreerd beleid binnen het sociaal domein.
1.1. Bundelen van culturele, sportieve, educatieve, informatieve activiteiten, zoeken
naar een inhoudelijke band waarbij de samenwerking vooropstaat en niet de
concurrentie.
1.2. Bij de uitbouw van infrastructuren zoeken naar een bundeling, zodat een sterke
multi-dimensionele aantrekkingspool ontstaat.
1.3. Concurrentie tussen gelijkaardige instellingen afvlakken.
2. De schoolachterstand wegwerken en het schoolverzuim aanpakken.
3. Achterstellingen van lager geschoolden, migranten, …, bestrijden.
4. Optimaliseren van het gebruik van bestaande uitrustingen (zwembad, sporthal,
scholen, …).
4.1. De toegankelijkheid en veiligheid van voorzieningen verbeteren, in het bijzonder
de veiligheid van schoolomgevingen.
5. De zorg voor de steeds groter wordende groep ouderen moet worden uitgebreid, zowel
op medisch, sociaal als psychologisch vlak.
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5.5.

BELEID IN ZAKE HET GROEN RASTER EN NATUURBEHEER

KAART 41

Bestaande toestand en diagnose
Op het eerste gezicht lijkt Laken een groene gemeente.
Globaal is dit ook wel zo, maar de verdeling is zeer onevenwichtig. De wijken ten zuiden
van de spoorweg kennen een schromelijk tekort aan groene ruimtes, terwijl de noordelijke
wijken een redelijk groen uitzicht hebben. Veel van de grote groene ruimtes zijn
daarenboven niet toegankelijk of slecht bereikbaar.
De kwaliteit van het aanwezige groen is over het algemeen goed, maar de functionele
verscheidenheid kan nog verbeterd worden.

STERKTEN

ZWAKTEN

Aanwezigheid
van
grote
en
ecologisch waardevolle parken
Redelijk groene woonwijken in het
noorden.
Parken vervullen een rol op
(groot)stedelijke schaal.

Zeer weinig groen in het zuiden:
zowel gebrek aan publieke en
private groene ruimten als aan groen
in het stadsbeeld (laan- en
straatbeplanting).
Slechte
integratie
en
slechte
bereikbaarheid van de meeste
groene ruimtes.
Het Koninklijk Domein is enkel
kijkgroen (en dan nog enkel boven
de muur) en vormt een ondoordringbare hindernis voor de bereikbaarheid van de publieke parken.
Dichtbebouwde
binnenblokken
laten zeer weinig ruimte voor een
groene woonomgeving
Verkeersinfrastructuren verminderen
in grote mate de kwaliteit van de
groene ruimtes

KANSEN

BEDREIGINGEN

Leegstaande
gebouwen,
braakliggende terreinen en binnenblokken
kunnen gesaneerd worden tot
bruikbare en kwalitatieve groene
ruimtes.
Spoorwegbermen en vooral niet
gebruikte
spoorwegbeddingen
(Thurn & Taxi’s) kunnen een groene
rol vervullen.

Bij gebrek aan kwalitatieve groene
ruimtes in het zuiden zal hier de
algemene omgevingskwaliteit nog
verder achteruitgaan.
Gebrek aan middelen voor beheer
en onderhoud kan leiden tot een
degradatie
van
de
groene
omkadering.
Problematische daling van het
grondwaterpeil in het Ossegempark
door voortschrijdende betonnering
van het Heizelplateau.
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KAART 47

DOELSTELLINGEN
1.

Beschermen en verwezenlijken van een voldoende groot groenareaal met een goede
verspreidingsgraad.
1.1. Verhogen van de toegankelijkheid en de bereikbaarheid van de belangrijkste
groene structuren.
1.2. De uitbreiding wordt nagestreefd op een planologisch verantwoorde manier,
rekening houdend met de ruimtelijke spreiding van de behoeften inzake de
functies van groen en op basis van een doelgroepbenadering.
1.3. Algemeen natuurbeleid is gericht op het beschermen, herstellen en ontwikkelen
van algemene natuur- en landschapswaarden. Het is gericht op de kwaliteit van
natuur en landschap over de gehele gemeente, en vormt bijgevolg de basis van
het natuurbeleid.
1.4. Speciale aandacht gaat ook uit naar natuurwaarden in de dichtst bebouwde
omgeving vooral omwille van de hoge belevingswaarde en educatieve waarde
ervan.
1.5. Voorts wordt het visuele aspect van het landschap benadrukt.
Aandacht voor (cultuur)historische waarden in het groen zoals relicten van oude
tuinen, gebouwen.
1.6. Tenslotte zijn er de verschillende waardevolle (half)natuurlijke ecosystemen,
“natuurgebiedjes” waar een gebiedsgericht beleid kan gevoerd worden.
1.7. Het zijn in Laken vooral parken, bosparken, die een bescherming waard zijn.
1.8. Waar mogelijk en wenselijk laanbeplantingen voorzien.
1.9. Gedeeltelijke openstelling van het Koninklijk Domein voor het publiek dient
zeker in overweging genomen te worden.

2. Kwaliteitsverbetering van het groenbestand
2.1. De negatieve invloeden van de omgevingsfactoren (luchtvervuiling, het tekort
aan water, ...) op de globale kwaliteit bij de bron aanpakken.
2.2. Het groenbestand inschakelen in een integraal waterbeheer.
3. Uitbouw van een multifunctionele groenvoorziening
3.1. Regelen van deze multifunctionaliteit volgens 3 principes: het behoefteprincipe,
het duurzaamheidsprincipe en het ondersteuningsprincipe.
De spreiding van de behoeften vormen de voornaamste leidraad om functies toe
te kennen. Hierbij moet de kwaliteit van het groenelement op lange termijn
verzekerd zijn. Functietoekenning en gebruik mogen derhalve de draagkracht
van de groenelementen niet aantasten. Bovendien zal het groenbeleid zich ook
ten dienste stellen van de uitbouw van een leefbaardere en aantrekkelijkere
omgeving. Het groenbeleid kan bijdragen aan de bestrijding van lawaaihinder,
geurhinder, visuele hinder en andere vormen van hinder.
3.2. Het beleid streeft ernaar om, waar mogelijk, het bestaande groen om te vormen
tot multifunctionele eenheden en zo het gebruik ervan te optimaliseren. Expliciet
voor Laken zal daarvoor aan de toegankelijkheid en de bereikbaarheid van een
aantal groen elementen moeten gewerkt worden.
3.3. Het beleid is er op gericht de eventuele recreatiedruk in de parken op te vangen
3.4. Het groenbeleid zal tegemoet komen aan de behoefte aan stilte en rust
Het gevoel van veiligheid is een belangrijke randvoorwaarde voor het gebruik en
de valorisatie van groen.
3.5. Het groenbeleid richt zich op het reguleren van de micro-klimatologische
omstandigheden van de leefomgeving.
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3.6. Het groenbeleid richt zich op het gebruik van de ordenende en scheidende
kwaliteiten van het groen in de bebouwde omgeving.
3.7. Het groenbeleid poogt de esthetische en cultuurhistorische waarden door een
oordeelkundig aanwenden van groen te versterken
3.8. Groen wordt ingeschakeld in het verkeersbeleid, waarbij het functionele taken
op zich neemt ter vervollediging van dit beleid.
4. Groenvoorziening op mensenmaat: betrekken van de gebruikers
4.1. Versterken van het groene weefsel door verscheidenheid voor verschillende
doelgroepen.
4.2. Specifieke aandacht voor de autoloze inwoner (o.a. kinderen, ouderen, het
grootste deel van de bevolking in het zuiden)
4.3. Bouwen aan veilig groen
5. Het groenbeleid bouwt mee aan de biodiversiteit en de ecologische verbanden met de
natuurlijke- en de bosstructuren over de gemeentelijke en gewestgrenzen heen.
5.1. Waar nodig wordt een soortgericht beleid uitgevoerd.
5.2. Groenbeheer meer natuurgetrouw uitvoeren
6.
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5.6

PREVENTIEBELEID

INZAKE

DE

BESTRIJDING

VAN

VERVUILING EN OVERLAST
Bestaande toestand en diagnose
De algemene milieukwaliteit wordt voor het grootste gedeelte, en het meest voelbaar
negatief beïnvloed door het verkeer (lawaai, luchtverontreiniging).
In tweede instantie is er de vervuiling door huishoudens en industriële activiteiten
(afvalproductie, water- en bodemverontreiniging, en uitdroging).

STERKTEN

ZWAKTEN

Rustige parken.

Zeer sterke aanwezigheid van
verkeerslawaai (grote verkeersaders,
spoor, vliegtuigen, …).
Onoordeelkundige menging van
ateliers (bv. carrossiers, ...) met het
wonen (lawaai, stank, …).
Groot
aandeel
vrachtvervoer
(transportfirma’s, TIR-centrum) dat
veel geluidshinder en trillingen
voorbrengt.
Knooppunten van zware verkeersinfrastructuren bv. Koninginnelaan:
Tram + trein + ingetunnelde (= sterk
weerkaat-sende) 2 x 2 baan.
Spoorverkeer in de achtertuinen van
de bewoners.
Daling van de waterstand van “het
meertje” in het Ossegempark.
Veel straten zijn slecht onderhouden
en trekken zwerfvuil aan.
Braakliggende percelen worden als
sluikstort gebruikt.

KANSEN

BEDREIGINGEN

Het openstellen van nu ontoegankelijke groenzones kan de
‘stiltegebieden’ uitbreiden.
Het uitwerken van verkeersmaatregelen kan heel wat hinder
wegwerken.

Een verdere degradatie van het
leefklimaat kan tot belangrijke
fysische en psychische klachten
leiden.
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DOELSTELLINGEN
1. Terugdringen van de negatieve invloeden van het verkeer.
2. Streven naar een goede, oordeelkundige menging van nijverheid en wonen.
3. Sluikstorten en zwerfvuil met alle middelen bestrijden.
4. De openbare ruimte proper houden.
5. Het groenbestand mee inschakelen in een integraal waterbeheer.
6. Het groenbeleid zodanig uitbouwen dat het tegemoet komt aan de levensnoodzakelijke
behoefte aan stilte en rust.
7. Het groenbeleid als regulator van de micro-klimatologische omstandigheden van de
leefomgeving.
8. Het groenbeheer meer natuurgetrouw uitvoeren.
9. Het sensibiliseren van de bewoners om op een positieve manier om te gaan met de
natuur.
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5.7

BELEID INZAKE HET BEHEER VAN HULPBRONNEN EN
GRONDSTOFFEN: WATER, ENERGIE, AFVALSTOFFEN
Bestaande toestand en diagnose
De aspecten water, lucht, bodem en afval kwamen in het vorige punt reeds aan bod. Hier
gaan we iets specifieker in op de energiehuishouding, meer bepaald elektriciteit en
verwarming. Het is duidelijk dat al deze elementen nauw met elkaar verbonden zijn.
Energie verbruiken is de belangrijkste oorzaak van luchtverontreiniging in de stad. Naast
het verkeer, verbruiken in Laken vooral de huishoudens heel wat energie, en daarna de
diensten en industrie. Vooral in het Noorden van de gemeente zien we een relatief hoog
energieverbruik te wijten aan de grotere woningen en aan het gebruik van stookolie.
De Modelwijk is dan weer een zeer energiezuinig woongeheel.

STERKTEN

ZWAKTEN

Zeer energiezuinige Modelwijk.

Hoog energieverbruik van huishoudens in de noordelijke wijken.
Verouderde sanitaire voorzieningen
in de woningen in het zuiden.

KANSEN

BEDREIGINGEN

Bij de renovatie en sanering van
woningen (in het Zuiden) kan extra
aandacht besteed worden aan
energiezuinig wonen en bouwen.

Verdere achteruitgang van
kwaliteit van het leefklimaat.

de

DOELSTELLINGEN
1.

De uitstoot bij de produktie van energie verminderen

2.

Verhogen van de betrokkenheid van de inwoners bij het verbeteren van de
leefomgeving
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5.8

VERVOER-, VERPLAATSINGS- EN PARKEERBELEID
Bestaande toestand en diagnose
De verkeerssituatie in Laken wordt in belangrijke mate gehypothekeerd door de beperkte
oversteekbaarheid van het kanaal, waar in- en uitgaand verkeer gedwongen wordt om te
rijden via de “bottlenecks” van de De Troozbrug en de Van Praetbrug om het centrum te
bereiken of te verlaten. Door de grote intensiteiten, vooral tijdens de spitsuren, zijn deze
knelpunten een bron van filevorming en vertraging van de verkeersdoorstroming.
Anderzijds, in rustige periodes van de dag en ‘s nachts, geeft het overgedimensioneerd
karakter van de brede lanen - Koninklijke Parklaan en Van Praet-Vuurkruisenlaan aanleiding tot hoge, overdreven snelheden. Belangrijke delen van Laken worden zo
afgesneden van de rest. In het bijzonder is de Mutsaard afgesneden van de parken en van
het centrum van Laken, en is ook Oud-Laken - Paleizenstraat over de Bruggen - een
geïsoleerd stuk stad geworden, ingesnoerd door de Koninklijke Parklaan, de spoorweg en
het Koninklijk Domein.
Deze onoversteekbare verkeerswegen maken onderlinge
voetgangers- en fietsersverbindingen tussen het centrum van Laken, zijn vele groene parken
en heel wat woongebieden aan de rand, quasi onmogelijk. Op de Koninklijke Parklaan
gebeuren de meeste ongevallen in Laken als gevolg van overdreven snelheid.
In oostwestelijke richting zijn er weinig verbindingen tussen de delen van Laken ten oosten
en ten westen van het Koninklijk Domein en de Heizel: tussen de Romeinsesteenweg in
het noorden en de Vilvoordsesteenweg in het zuiden zijn er een aantal verbindingen
mogelijk door het Heizelplateau, is er een verbinding door de parken, een verbinding via
de Kunstenaarsstraat en een diagonale verbinding via de Maria-Christinastraat.
Naast deze drukke assen zijn de andere wegen lokale ontsluitingswegen. Veel ervan
worden gebruikt als sluiproutes, een fenomeen dat duidelijk aanwezig is in de
Mutsaardwijk, maar ook b.v. in de Sint-Annadreef, en in de Paleizenstraat over de bruggen.
Instellingen zoals het Brugmannziekenhuis, de scholen, het TIR-centrum en de Heizel zijn
specifieke aantrekkingspolen die de gewone woon-werkverkeersontwikkelingen overstijgen
en bovendien veel bijkomend (zwaar) verkeer aantrekken. Ook de havenactiviteiten en de
verschillende groothandelsfuncties (b.v. langs de spoorweggeulen) en kleine en
grootschalige industrieterreinen, vooral in het zuiden van Laken, zorgen voor een hoog
percentage aan vrachtverkeer, een situatie die moeilijk verzoenbaar is met de woonfunctie
en de woonomgeving in de buurt.
Problemen van laden en lossen, een element uiterst noodzakelijk voor het economisch
welzijn van commerciële straten, zoals de Maria-Christinastraat en de ateliers en bedrijven
geïntegreerd binnen de woonwijken, zorgen ondermeer voor verkeersoverlast, samen met
de beursfunctie van de Heizelpaleizen.
Verder brengt de aanwezigheid van de vele scholen in het gebied specifieke
verkeersveiligheidsproblemen en doorstromingsproblemen met zich mee door het
oppikken en afzetten van de scholieren. Op die bepaalde tijdstippen is deze verhoogde
verkeerspassage duidelijk merkbaar in de woonstraten.
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STERKTEN

ZWAKTEN

Goed uitgebouwd openbaar vervoersnetwerk.
Bockstaelplein belangrijk overstapknooppunt voor het openbaar
vervoer.
Aansluiting MIVB en
NMBS.
Zeer goede bereikbaarheid voor alle
vervoersmodi.
Nabijheid van de RO-ring rond
Brussel.

Overdimensionering van de grote invalswegen zorgt voor overdreven snelheden,
zeer onveilige situaties en veroorzaakt grote
breuken in het stedelijk functioneren.
De ligging tussen grote ring en Vijfhoek
maakt van Laken een doorgangsgebied voor
verkeer.
Spoorweginfrastructuur veroorzaakt grote
breuken in de stedelijke morfologie en
activiteiten.
Al het inkomend en uitgaand verkeer moet
op twee plaatsen over het kanaal, wat
belangrijke files veroorzaakt.
Zwaar vervoer rijdt via diverse routes door
Laken.
Er is nogal wat sluikverkeer door
woonwijken, ook van het zwaar vervoer.
Weinig oost-westverbindingen.
De grote assen veroorzaken zware
luchtvervuiling en lawaaihinder.
Laad- en losactiviteiten en dubbel parkeren
in
de
winkelstraten
hinderen
de
doorstroming en maken de straten zeer
onveilig voor de zwakke weggebruiker.
Parkeren
en
dubbel
parkeren
van
vrachtwagens (overdag en ‘s nachts)
hypothekeert
de
kwaliteit
van
de
leefomgeving in de zuidelijke woonwijken.
De Heizel wordt volgeparkeerd en heeft
een slechte verkeerstechnische organisatie.
De frequentie van het openbaar vervoer
houdt te weinig rekening met specifieke
aantrekkingspolen.
Zeer slecht uitgebouwde voorzieningen
voor fietsers en voet-gangers.
Zeer complexe en onveilige kruispunten
(De Trooz, Dikke Linde, Van Praet,
Bockstaelplein).
Een nogal onduidelijke organisatie van het
tram- en busverkeer, zeker in de 2de kroon.

KANSEN

BEDREIGINGEN

Het goede openbaar vervoersnetwerk zorgt voor een vlotte
bereikbaarheid van de Vijfhoek.
Bij de eventuele uitbouw van een
Gewestelijk Expres Net zal het
Bockstaelstation
een
belangrijk
station
worden,
wat
nieuwe
impulsen voor Laken kan geven.

Een verdere ongecontroleerde groei van het
autoverkeer zal een zeer negatieve invloed
hebben op de leefbaarheid en de algemene
omgevingskwaliteit in Laken
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DOELSTELLINGEN
1. Het bevorderen van de verkeersveiligheid.
1.1. Het gebruik van de bestaande verkeersinfrastructuur moet worden verbeterd zodat
ongevallenconcentraties verminderen en het hoog onveiligheidsgevoel op
verkeersknooppunten afgezwakt wordt. De inrichting van de straatruimte dient zo
aangepast te worden dat de kans op ongevallen vermindert en de gevolgen van
een ongeval afnemen.
2. Het verbeteren van de noodzakelijke leef- en omgevingskwaliteit voor de bewoners van
Laken.
2.1. Fysische en ruimtelijke ingrepen in de weginfrastructuur in verblijfsgebieden en
hoofdstraten met verkeers- en verblijfsfunctie zijn noodzakelijk om een gewenst
rijgedrag af te dwingen.
Beheersen van de verkeersonveiligheid en de
verkeersonleefbaarheid betekent het beheersen van de rijsnelheid.
2.2. De conflicten die in en door het verkeer ontstaan tussen de bewoner en de
bezoeker, de voetganger en de fietser en het rijdend verkeer, moeten worden
opgelost door op verschillende wijzen voorrang te bieden aan de voetgangers. Het
centrum van Laken met de omliggende woongebieden zijn in eerste instantie
voetgangersdomeinen.
De overblijvende ruimte moet evenwichtig worden
verdeeld tussen fietsers, auto’s en parkeerstroken, waarbij het autoverkeer zich
moet aanpassen aan de zwakkere weggebruiker bv. het fietsverkeer.
2.3. Knelpunten op schoolroutes, in de schoolomgevingen en voor het langzaam
verkeer moeten weggewerkt worden.
3. Het in stand houden van de bereikbaarheid van Laken
3.1. Vormgeving, ruimtebeslag en intensiteit van het gebruik van de straten en pleinen
door de verschillende vervoerswijzen dienen uit te gaan van de huidige
stedebouwkundige structuur van Laken. Daarbij zal de bereikbaarheid van de
verschillende activiteiten uitgangspunt zijn en zullen de negatieve invloeden van
het verkeer op het woon- en verblijfsmilieu, de schoolomgeving en de
winkelstraten zoveel mogelijk worden beperkt.
3.2. Het parkeren in Laken dient geregulariseerd en afgestemd te worden op de
verschillende stedelijke activiteiten en functies.
3.3. Bijzondere aandacht aan het laad- en losverkeer zal storing van het rijdend verkeer
verminderen.
3.4. De bereikbaarheid van verschillende locaties voor voetgangers en fietsers moet
verbeterd worden (de parken, het Koninklijk Paleis, de kerk van Laken, de
winkelgebieden, de stations, enz.).
4. Het beheersen van het doorgaand verkeer.
4.1. Het doorgaand verkeer van en naar het centrum van Brussel is één van de grootste
problemen van Laken. Het doorgaand verkeer moet worden geconcentreerd op
enkele routes, waarbij de verblijfsgebieden zoveel mogelijk ontzien worden. Er
moet verder onderzocht worden of alternatieve vervoermiddelen verder kunnen
ontwikkeld worden om de toename van de verkeersdruk verder af te remmen.
4.2. Voor het vrachtverkeer moeten duidelijk herkenbare en verplichte routes worden
aangeboden in functie van de geschiktheid van straten en van de verenigbaarheid
met de woonfunctie.

STAD
BRUSSEL

februari 1998

GemOP BRUSSEL - DEELPLAN LAKEN

BASISDOSSIER

221

5. Het stimuleren van het fiets- en voetgangersverkeer.
5.1. Het gebruik van de fiets dient bevorderd te worden door aan fietsers veilige,
comfortabele, gepriviligieerde en de kortste routes door Laken aan te bieden.
Daarbij moet bijzondere aandacht aan schoolroutes worden gegeven. Voor het
stallen van fietsen moet op verschillende plaatsen gelegenheid worden geboden.
5.2. Er moeten voetgangerszones en -tracés moeten uitgewerkt worden. Een aantal
gebieden en pleinen zoals het Bockstaelplein, de omgeving van de kerk en de
parken komen hiervoor in aanmerking. Het winkelcircuit rond de MariaChristinastraat moet versterkt worden. De bestaande korte toeristisch-recreatieve
routes in het centrale deel van Laken (Heizel, parken, Koninklijk domein, O.L.V.Kerk, Chinees paviljoen) moeten een aaneengesloten wandelcircuit worden.
6. Het optimaliseren van het openbaar vervoer.
6.1. Om de dienstregeling en betrouwbaarheid van het openbaar vervoer te verhogen
dient de doorstroming zoveel mogelijk te worden verbeterd door het uitstippelen
van aangepaste routes en haltes.
6.2. Comfortverbetering door de betere halte-accommodatie en stationsinfrastructuren.
6.3. Dienstregeling aanpassen aan specifieke aantrekkingspolen.
De frequentie
uitbreiden naar avond en nacht toe.
7. De verkeers- en parkeerproblematiek op en rond de Heizel aanpassen in functie van de
integrale omgevingskwaliteit.
7.1. Het parkeren op en rond de Heizel herstructureren mits behoud van de vlotte
bereikbaarheid van alle functies.
7.2. De verkeersontsluiting van de Heizel reorganiseren in functie van een duurzame
bereikbaarheid van de Heizelfuncties en in functie van het verminderen van de
overlast op de omliggende buurten.
7.3. Parking C beter inschakelen in het parkeergebeuren.
Gebruik van parking C optimaliseren in functie van de positieve invloed van de
verbinding met de Expopaleizen via de nieuwe passerelle en van de
bereikbaarheid voor de voetgangers (in casu de automobilist die zijn wagen heeft
achtergelaten) van de andere attractiepolen van het Heizelplateau.
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5.9

BELEID

INZAKE

NATIONALE

EN

INTERNATIONALE

FUNCTIES
Bestaande toestand en diagnose
In Laken vinden we een aantal zeer belangrijke elementen terug op nationaal en zelfs
internationaal vlak.
De belangrijkste zijn ongetwijfeld de representatieve functies met wereldwijde bekendheid
: op de eerste plaats het Atomium, daarna het Koninklijk Kasteel.
Tot de functies met nationale bekendheid moeten zeker de volgende elementen gerekend
worden : de Heizelpaleizen, het Koning Boudewijnstadion, Bruparck (Kinepolis, The
Village, Mini-Europa, Oceade), de Kerk van Laken (met de Koninklijke crypte), de
Koninklijke Serres, (opening 2 weken per jaar), het Chinees Paviljoen, de Japanse Toren.
De tentoonstellingsfunctie van de Heizelpaleizen en de Brussels International Trade Mart
hebben ook op commercieel vlak een nationaal en zelfs internationaal belang, net als het
Koning Boudewijnstadion op het gebied van de sport.
De bespreking van deze elementen kwam hiervoor reeds aan bod, maar in de
doelstellingen kunnen we een aantal klemtonen leggen.

DOELSTELLINGEN
1.

De positie van Laken optimaliseren als attractiezone op nationaal en internationaal
niveau, als hoofdcomponent van de stad Brussel.

2.

De huidige aantrekkingspolen (Koninklijk Domein, O.L.V.-Kerk, het Atomium, de
exposities op de Heizel, …) beter op elkaar afstemmen, om een eenheidsbeeld te
creëren van Laken.

3.

De Heizel een nieuwe intensiteit en een zowel morfologische als architecturale
eenheid en coherentie schenken om zijn (inter)nationale uitstraling kwalitatief te
verbeteren.

4.

De aantrekking van deze functies uitbouwen met respect voor en in een positieve
interactie met de andere functies, vooral het wonen.

5.

Gebruikers van de nationale en internationale functies als een hefboom voor de
simulatie van de locale economie.
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5.10

BELEID INZAKE OPENBAAR BEHEER
Het onevenwicht tussen de realisatie van de beoogde projecten enerzijds en de
beschikbare middelen anderzijds is evident. De voornaamste uitdaging op dit vlak bestaat
dus uit het op punt stellen van de samenwerkingsstructuren tussen de verschillende actoren
(stadsdiensten, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de verenigingen, privé-investeerders,...)
teneinde een operationeel kader voor het GemOP op te zetten. In dat opzicht zal het nodig
zijn bepaalde prioriteiten te omschrijven, uitwerkingsprogramma’s uit te schrijven, een
logische fasering op te stellen en een optimale structuur voor de toewijzing van de
financiële en menselijke middelen op te bouwen.
In dit verband dienen de gebouwen en terreinen die toebehoren aan publieke instanties,
beschouwd te worden als een te ontwikkelen potentieel. Dit potentieel, dat momenteel
vaak onderschat of ondergewaardeerd wordt, dient te worden gevaloriseerd en
geoptimaliseerd, niet alleen met het oog op een verbetering van het publiek welzijn, maar
tevens als voorbeeld voor een algemene herwaardering.
-

Verbeteren van de coördinatie tussen de verschillende bevoegde overheden, meer in
het bijzonder op het gebied van gedeelde en overlappende bevoegdheden zoals het
wonen.

-

Een inventaris opstellen van gedeeltelijk of volledig braakliggende terreinen en
leegstaande gebouwen naar typologie (woningen, handel, industrie, ...) die moet
toelaten om snel en punctueel te kunnen interveniëren.

-

Ontwikkelen en stimuleren van gemengde renovatieprojecten in het zuiden van Laken
(menging van ateliers en wonen) evenals initiatieven die uit het wijkcontract
voortvloeien.

-

Waken over de toepassing van leegstandsbelasting op zowel volledig als gedeeltelijk
leegstaande en niet-onderhouden gebouwen.

-

Mogelijk te ontwikkelen zones :
. het terrein van de NMBS langs de spoorwegbundel tussen de Bockstaellaan en Turn
& Taxis (voorstel om een BBP op te maken),
. de terreinen langs het kanaal (BBP in opmaak naast de Belgacomsite),
. de zone van het wijkcontract - in deze zone moet een coherente investeringspolitiek
gevoerd worden
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DEEL 2
BELEIDSOPTIES - UITVOERING
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0.

MAATREGELEN EN MIDDELEN
Bij het formuleren van de maatregelen willen wij in de eerste plaats wijzen op het feit dat
aan bepaalde actiedomeinen beduidend meer aandacht wordt besteed dan aan andere,
zowel in de literaire beschrijving als in de cartografische weergave van de
wensstructuren.
De volgende bedenkingen liggen hiervan aan de basis :
1. Bepaalde projecten zijn belangrijk omdat ze een zogenaamd ‘hefboomeffect’ kunnen
realiseren, dit is een effect dat over de verschillende aspecten heen een positieve
invloed heeft.
Zo zal bijvoorbeeld een vermindering van het autoverkeer in de woonwijken talrijke
positieve effecten hebben op de leefomgeving (zie maatregelen verkeer).
2. De mogelijkheden om in te grijpen op stedelijk niveau.
3. De noodzaak om bepaalde problemen op korte termijn aan te pakken.
4. De noodzaak aan constructief overleg bij het uitwerken van reglementaire en
organisatorische maatregelen (zoals nieuwe samenwerkingsverbanden of alternatieve
financieringsvormen).
Ten tweede willen we wijzen op de procedure voor de opmaak van het Gemeentelijk
Ontwikkelingsplan. Het voorliggend document is het Basisdossier. Na openbaar
onderzoek van dit basisdossier wordt overgegaan tot het opstellen van het Planproject dat
de opties van het basisdossier verder concretiseert.
De maatregelen die in het basisdossier worden voorgesteld zijn dan ook niet in detail
toepasbaar, het zijn geen ‘uitvoeringsplannen’. De maatregelen geven aan op welke
manier het beleid de vooropgestelde doelstellingen wenst te realiseren, het zijn dus
richtlijnen die de leidraad kunnen zijn van de toekomstige initiatieven Laken.
Het openbaar onderzoek zorgt ervoor dat de bewoners, de actieve verenigingen en de
overheidsinstanties de vooropgestelde visie en maatregelen kunnen toetsen aan hun eigen
projecten en ideeën voor de toekomst van Laken.
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EEN INTEGRALE AANPAK
Vooraleer in te gaan op de mogelijke maatregelen binnen de diverse maatschappelijke
domeinen, willen we hier nogmaals wijzen op de doelstelling van het Gemeentelijk
Ontwikkelingsplan, namelijk het formuleren van een coherente visie omtrent de gewenste
toekomstige ontwikkeling van Laken. Het blijft dan ook van het grootste belang dat
diverse maatregelen, op verschillende domeinen, elkaar zoveel mogelijk ondersteunen en
aanvullen.
Binnen het kader van onze sociale doelstellingen, moet de nadruk gelegd worden op de
drie peilers HUISVESTING, ONDERWIJS EN TEWERKSTELLING.
Binnen het kader van onze ruimtelijke doelstellingen, moet de nadruk gelegd worden op
de drie peilers VERKEER, OPENBARE RUIMTE EN PATRIMONIUM.
De volgende voorbeelden illustreren de notie van ‘integrale benadering’.
Het opzetten van een woon-werkproject waarbij jongere werklozen samen met studenten
van het technisch onderwijs gebouwen opknappen binnen de buurt. Om de band te
leggen met een integratie op ruimtelijk niveau kan men hierbij werken aan de restauratie
en revitalisatie van een monument en zijn omgeving. Het monument, bijvoorbeeld het
Oud Gemeentehuis in de Paleizenstraat-over-de-Bruggen, kan daarbij een nieuwe
buurtgerichte functie krijgen.
Een ander aspect is de sensibilisering van jongeren en volwassenen via de school. Een
project rond monumentenzorg, groenvoorziening, openbare ruimte, properheid en
netheid, verkeersveiligheid, en zo meer, kan een belangrijk effect hebben op de manier
waarop kinderen (en volwassenen) naar hun buurt kijken, het opwekken van bepaalde
gevoeligheden en respect voor de buurt.
Een voorbeeldproject is het ‘adopteren’ van een merkwaardig gebouw in de buurt van de
school, waarbij de jongeren zelf een gebouw kiezen - en daardoor reeds hun eigen buurt
door een andere bril bekijken - en dit gebouw gedurende een hele tijd bestuderen door
het lezen van boeken, het spreken met mensen van de buurt, het tekenen en uitbeelden
van ‘hun’ gebouw, enz. Na de studie kan men in de school een tentoonstelling opstellen
voor de buurt, waardoor de school haar buurtintegrerende rol volledig opneemt en ook de
ouders en buurtbewoners op een positieve manier doet nadenken over hun dagelijkse
leefomgeving.
Dergelijke projecten kosten niet veel geld, maar zijn heel belangrijk voor de waardering
van de eigen buurt en woonomgeving.
De beleidsopties die hierna uitgewerkt worden, zijn eigen aan Laken. Zij worden
vervolledigd door meer algemene beschouwingen, geldig voor verschillende zones van
het territorium van de Stad Brussel, die gebundeld zijn in het volume 1B “Krachtlijnen
en synthese van de beleidsopties”. Het is bijgevolg nuttig dit volume te raadplegen om
een algemeen beeld te krijgen van de verschillende voorgestelde beleidsopties.
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1.

BEVOLKING EN HUISVESTING
1. Prioritaire actiezones omschrijven ter verbetering van het wonen.

KAART 42

Er worden vier zones afgelijnd waarbinnen extra inspanningen worden geleverd om
zowel de woningen als de woonomgeving te verbeteren. Alle hierna beschreven
maatregelen zullen ofwel prioritair naar deze zones gericht worden, ofwel een extratoepassing krijgen in deze interventiezones. De omlijning van 4 zones laat toe
verschillende klemtonen te leggen naargelang de specifieke context.
Zone één : Spoorweg-zuid
Nadruk op structurele en comfortverbeteringen van de woningen, saneren van de
binnenblokken, algemene verbetering en begroening van de openbare ruimte en het
uitbreiden van de buurtvoorzieningen.
Zone twee : Oud Laken
Nadruk op structurele en comfortverbeteringen van de woningen, algemene
verbetering en begroening van de openbare ruimte en het uitbreiden van de
buurtvoorzieningen.
Zone drie : Delva - Fransman
Nadruk op comfortverbeteringen van de woningen, algemene verbetering van de
openbare ruimte en het uitbreiden van de buurtvoorzieningen.
Zone vier : Modelwijk
Nadruk op comfortverbeteringen van de appartementen en herstructurering in functie
van de maatschappelijke behoeften en sociale menging.
2. De sociale coördinaties verder uitbouwen als waarborg voor een integrale aanpak.
De bestaande sociale coördinaties moeten verder ondersteund en uitgebouwd worden.
Gelijkaardige initiatieven moeten ontwikkeld worden voor de andere wijken.
Op regelmatige basis moet een constructief overleg georganiseerd worden tussen alle
mensen en verenigingen die actief zijn in de buurt (politie, sociale coördinatie,
schoolbemiddelaars,
handelaarsverenigingen,
sportverenigingen,
ouderenverenigingen, enz.).
Een specifieke werkgroep kan opgericht worden rond het thema ‘veiligheid’. Het
wordt een kleine werkgroep met jongeren van de wijk, de schoolbemiddelaars, de
politie, vertegenwoordigers van de wijk en van de handelaars. De nadruk moet liggen
op preventie en het opbouwen van een goede verstandhouding.
3. Het systeem van aanstelling van een “ambtenaar-bemiddelaar voor de wijk”, een
persoon die binnen de administratie van de Stad valt, uitbreiden. Deze zal op
regelmatige basis in de wijk aanwezig zijn. Hij zal niet alleen dienst doen als
permanente contactpersoon tussen de stad en de inwoners maar ook tussen de
verschillende diensten van de stad. Zijn taak bestaat erin de bewoners wegwijs te
maken in het complexe institutionele kader van de sociale voorzieningen en diensten
en alle problemen die zich in zijn wijk voordoen (verlichtingsproblemen, organisatie
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van de vuilnisophaling, schoonmaken van straten, stoepen en straten in slechte
staat,...), op te lossen. Hij zal erop toezien dat de voorgestelde ingrepen conform zijn
met de richtlijnen die samen met de bewoners werden opgesteld, waarbij hij aandacht
besteedt aan de continuïteit van de ingrepen. Hij zorgt daarenboven ook voor de
verdere uitbouw van de actieve programma’s bestemd voor de bewoners (raad aan
particulieren in verband met bouwen en renoveren, de bewoners betrekken bij
renovatie-projecten in hun buurt, informatie verspreiden over diverse onderwerpen,
zoals bv. patrimonium, bestaande projecten, ...).
4. Begeleiden en stimuleren van renovatie-inspanningen.
Informatieverspreiding over financiële aspecten (premies, subsidiëring, kostprijzen, ...),
administratieve bepalingen (vergunningen, ...) en uitvoeringsaspecten.
Informatieverstrekking op een vaste plek, een soort ‘woonwinkel’.
Informatieverspreiding via de sociale coördinatie, zowel passief (brochures) als actief
(info-avonden, cursussen, ...).
Informatie via de “ambtenaar-bemiddelaar voor de wijk”, die hiertoe een actief beleid
voeren (in functie van hun waarnemingen en kennis van de buurt).
Opleidingen voorzien in het bouwen en renoveren (eventueel gekoppeld aan een
programma voor werkloze jongeren of langdurig werklozen).
De eigenaars van verwaarloosde panden moeten aangespoord worden tot renovatie.
Hierbij moet de nadruk gelegd worden op constructieve oplossingen (informatie,
premies, woon-werkprojecten, ...), maar bij niet-naleving moeten bestraffende
maatregelen genomen worden (zoals krotbelasting of belasting op de leegstand).
5. Kleinschalige woonprojecten opzetten die een positieve uitstraling hebben op de hele
wijk.
De financiële en technische haalbaarheid van deze kleinere projecten moet
geëvalueerd worden in het kader van een integrale aanpak, waarbij eventueel
tegemoetkomingen van overheidswege aan verbonden zijn.
De praktische haalbaarheid kan onderzocht worden aan de hand van enkele
voorbeeldprojecten, mogelijke locaties hiervoor zijn :
-

de verkrotte huizenrij in de Koninginnelaan rechttegenover de Albertstraat.
verbouwen van karaktervolle industriële panden tot ‘loftwoningen’, bv. de vroegere
stapelplaatsen van Byhrr
de verkrotte huisjes tegenover het Oud Station van Laken

6. Streven naar een positieve menging van activiteiten.
De randvoorwaarden bepalen voor een goede menging van activiteiten (zie verder).
Het vrachtverkeer verbieden in de woonwijken rond het Roodhuisplein en het
Willemsplein.
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Organisatie van het nachtelijk straatparkeren om de vrachtwagens uit de woonwijken
te houden, cfr. project voor een vrachtwagencentrum in Antwerpen (zie verder).
7. Begeleiden van gewenste grootschalige woonprojecten om een optimale sociale en
ruimtelijke integratie met de buurt na te streven.
8. Projectmatige aanpak voor de heraanleg van de openbare ruimte (bv. Willemsplein,
Roodhuisplein, O.L.V.-Voorplein, E. Bockstaelplein).
Zie ook de maatregelen voor de openbare ruimte.
9. Periodieke evaluatie van het effect van de genomen maatregelen.
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2.

TEWERKSTELLING,

ECONOMISCHE

ACTIVITEITEN

EN

TOERISME

2.1.

TEWERKSTELLING EN NIJVERHEID
1. Opleiding als solide basis voor een beroepsloopbaan.
Naschoolse opleiding organiseren, ondermeer via woon-werkprojecten.
Opleidingsprojecten - kortlopende stages - organiseren bij lokale ondernemingen.
Een manifest opstellen ter integratie van de laaggeschoolde jongeren, waarbij
ondernemingen zich ertoe verbinden laaggeschoolden een kans te bieden om
werkervaring op te doen.
In de selectie voor bijkomende opleidingen voor werklozen een positieve
discriminatie invoeren ten aanzien van laaggeschoolden (nu krijgen meestal de hoger
geschoolden de meeste kansen).
2. Informatie en begeleiding van afgestudeerde jongeren.
Plaatselijke jobbeurs, jaarlijkse informatiecampagne over interim-arbeid, solliciteren,
sociaal statuut, een eigen zaak beginnen, ...
Oprichten van een ‘werkwinkel’ voor de buurt waar zowel de arbeidssmarkt als de
werkzoekenden uit de buurt opgevolgd worden, een soort alternatief interimbureau.
3. Informatie en begeleiding van potentiële en startende zelfstandigen.
Informatie over financiële aspecten (investeringskosten en -premies, arbeidskosten, ...),
administratieve
aspecten
(BTW-formaliteiten,
handelsregister,
exploitatievergunningen,...), technische aspecten en beheersaspecten.
Informatie via de ‘werkwinkel’.
Nascholing via specifieke cursussen.
Oprichten van een bedrijvencentrum voor de buurt, dat voorziet in een
gecentraliseerde dienstverlening, maar waar de ondernemers gebruik maken van de
aanwezige lokalen in het stadsweefsel (een mogelijke inplanting hiervoor zijn de
terreinen naast de TIR-zone).
4. De randvoorwaarden bepalen voor een goede menging van activiteiten
Beschikbare ateliers, opslagplaatsen of andere potentiële bedrijfsgebouwen en -sites
moeten nauwgezet onderzocht worden in functie van een eventuele nieuwe
bestemming.
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Hierbij zal een tweeledig onderzoek worden gevoerd. Enerzijds naar de geschiktheid
van gebouw of site - toestand van de bestaande structuur, de geschiktheid van de
structuur in functie van het bedrijfsmatig gebruik (horizontaal/verticaal
produktieproces, draagkracht van de vloeren, lichtinval, ventilatiemogelijkheden,
mogelijkheden voor waterzuivering, en dergelijke meer), de bodemverontreiniging.
Anderzijds naar de draagkracht van de omgeving - lawaaihinder, stankhinder voor de
buurt, ... - en de bereikbaarheid van de site voor licht of zwaar transport, voor
openbaar vervoer.
Via een vergunningspolitiek kan men de gewenste lokalisatiepolitiek realiseren.
Bestaande bedrijven moeten op een gelijkaardige manier doorgelicht worden.
Hierdoor kan men uitwijzen of een bepaalde activiteit op termijn moet verdwijnen, als
er bepaalde maatregelen moeten genomen worden in functie van ‘goed nabuurschap’
of als de activiteit daar op een geschikte plaats gelokaliseerd is.
5. Projectmatig bepaalde niet meer gebruikte terreinen onderzoeken in functie van
nieuwe bestemmingen (wonen, cultuur, sport, ...) of in functie van een
herstructurering van industriële of tertiaire activiteiten (bv. bedrijvencentrum).
We denken hierbij onder meer aan :
-

de site van Bois de Brabant
het binnenblok Steenbakkerijstraat-Gravin van Vlaanderenstraat-RoodhuispleinMolenbeekstraat-Drootbeekstraat

6. Voorstel van duidelijke routes voor het zwaar vervoer in functie van de leefbaarheid
van woonwijken en in functie van een duidelijker bereikbaarheid van de bedrijven.
De mogelijkheid wordt onderzocht om het doorgaand zwaar vervoer enkel nog langs
de Van Praetlaan en de Vilvoordsesteenweg-Havenlaan toe te laten. Het
bestemmingsvrachtverkeer moet in elk geval gemeden worden uit de woonwijken
rond het Roodhuisplein en het Willemsplein.
7. Organisatie van het nachtelijk straatparkeren om de vrachtwagens uit de woonwijken
te houden en de vrachtwagenbestuurders enkele basisvoorzieningen te kunnen
verschaffen, zoals sanitair, telefoon, fax, nachtwinkel, ... (cfr. project voor een
vrachtwagencentrum in Antwerpen).
Een geschikte locatie hiervoor moet gezocht worden met toegang langs de Havenlaan,
bv. de terreinen naast de TIR-zone.
8. Fiscale maatregelen moeten de gewenste bedrijvigheid aantrekken en de ongewenste
activiteiten ontmoedigen.
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2.2

HANDEL
1. Uitwerken van een éénheidsbeeld voor de winkelstraten van het centrum (MariaChristinastraat, Leopold-I straat en Fransmanstraat).
Dit kan via een duidelijker definiëren van het winkelcircuit en door het realiseren van
een gelijkaardig en eigentijds imago (met vaandels, uithangborden, straatmeubilair,
verlichting, ...). Hierbij kunnen zowel van de handelsorganisaties, als van de stad
inspanningen worden verwacht.
Dit impliceert een betere inrichting van de openbare ruimte, een goede
oversteekbaarheid van het E.Bockstaelplein en een duidelijker toegang aan de
uiteinden (bv. van de Maria-Christinastraat), waardoor een ruimer winkelcircuit kan
ontstaan.
Zoeken naar een oplossing voor het storende visuele aspect van de Brico-vestiging op
het Bockstaelplein.
2. Opstellen van een ‘Contrat de noyau commercial’ voor de handelsstraten rond het
Bockstaelplein (Maria-Christinastraat, Leopold-I straat en Fransmanstraat) en aanstellen
van een contactpersoon voor de handelaars, zowel voor het Bockstaelplein als voor de
De Wandstraat. In deze context kunnen we verwijzen naar het voorbeeld van de
“town center manager” voor de Nieuwstraat.
3. Creëren van een aangename en veilige winkelomgeving.
Brede, obstakelvrije voetpaden zijn een minimale voorwaarde voor het aangenaam
winkelen.
Een kwaliteitsvolle inrichting van de straten heeft een positief effect op het ‘cachet’
van de straten.
Verlichte etalages ‘s avonds verhogen het veiligheidsgevoel en hebben een positieve
impact op de uitstraling van de straat, blinde rolluiken hebben een tegenovergesteld
effect.
Winkeliers kunnen hetzij zoveel mogelijk boven hun eigen winkels gaan wonen,
hetzij de verdiepingen boven hun winkel bewoonbaar maken om de leefbaarheid ‘s
avonds te verbeteren. Het komt er dus op aan het wonen boven winkels te promoten,
hetzij door fiscale tegemoetkomingen aan handelaars die de bovenverdiepingen
toegankelijk en bewoonbaar maken, hetzij door extra lasten bij leegstaande
verdiepingen (boven een gelijkvloerse handelsverdieping). Bij bouwaanvragen zal
hier bijzondere aandacht aan besteed worden.
4. Een actief beleid voeren voor het aantrekken van de gewenste evolutie.
5. Inventarisatie en continue opvolging van beschikbare winkelpanden.
6. Optimaliseren van de verbindingen tussen bestaande
winkelactiviteiten door heraanleg van de openbare ruimte.

parkings

en

de

Zoeken naar alternatieve locaties voor parkeren buiten de straat.
Het laad- en losverkeer in goede banen leiden (dubbelparkeren vermijden), door een
strikte reglementering in de tijd en zonering.
7. Verhogen van de ruimtelijke kwaliteiten van de De Wandstraat.
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2.3.

TOERISME

KAART 43

1. Een positieve interactie nastreven tussen enerzijds de diverse trekpleisters onderling
en anderzijds de toeristische trekpleisters met de rest van Laken.
Een duidelijk wandelcircuit uitstippelen dat de belangrijkste ‘klassieke’ toeristische
trekpleisters (Atomium, Koninklijk Kasteel, Chinees Paviljoen, ...) verbindt met het
centrum van Laken (Bockstaelplein, ...) en met haltes voor het openbaar vervoer en
autobusparkings.
Toeristische fietsparcours uitstippelen.
De parken vormen een kwalitatieve groene verbindingsruimte.
Voorzien van een duidelijke signalisatie.
Laken en zijn monumenten gezamenlijk promoten, onder meer via brochures met,
naast de specifieke toeristische informatie (de Koninklijke aanwezigheid, de
Expo ‘58,...) ook de lokale handel en horeca promoten.
Het programmeren van festiviteiten en evenementen op belangrijke plaatsen op de
Heizel en in de rest van Laken (kunstparcours, muziekparcours, ...).
Het
openluchttheater in het Ossegempark zou in deze optiek veel meer gebruikt moeten
worden.
2. Een bijzondere aandacht voor de heraanleg van de openbare ruimte en de ‘mise en
scène’ van grote en kleine monumenten.
Prioritair moeten de volgende ruimtes heraangelegd worden :
- De Heizelvlakte met het Atomium.
- De omgeving van de Dikke Linde (Chinees Paviljoen, Japanse Toren, Koninklijke
serrres).
- O.L.V. - Voorplein.
- Het Bockstaelplein (reeds opgenomen in het investeringsprogramma van de Stad).
Een globale landschapsaanleg voor het centrale gedeelte van de Heizelvlakte moet de
versnipperde elementen binden en de Heizel terug een parkkarakter geven in
aansluiting met de parken van Laken en van Ossegem.
3. Revitalisatie van waardevol bouwkundig erfgoed.
Zie 3.2 ‘Opwaardering van het patrimonium’.
4. Een aangepaste verkeers- en parkeeroplossing.
Reglementering van het parkeren voor autobussen : langparkeren op Parking C, met
verschillende afzetzones in de buurt van het Koninklijk Domein, de Heizel, de
OLV- kerk én ook het centrum van Laken.
Het verdient aanbeveling om tegelijkertijd een lange-duur parking te voorzien,
bijvoorbeeld langsheen het kanaal. Het gebruik van parking C voor het parkeren van
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de bezoekers van de verschillende activiteiten die globaal gezien aanwezig zijn op het
Heizelplateau (Bruparck, Koning Boudewijnstadion, toerisme, ...) dient eveneens te
worden aangemoedigd.

2.4

HEIZEL

KAART 44

1. De herstructurering van de Heizel moet tegelijkertijd diverse aspecten integreren: een
landschapsaanleg
zorgt
voor
een
nieuwe
ruimtelijke
structuur,
een
verkeerscirculatieplan moet het verkeer zoveel mogelijk uit het centrale deel van de
Heizel halen en de randeffecten voor de buurt opvangen en een functionele
herstructurering moet de werking van een nieuwe groene parkzone ondersteunen.
Deze optimalisatie wordt steeds getoetst aan de draagkracht van de diverse functies,
zowel op socio-economisch als op ruimtelijk vlak.
2. De verwerving met de rest van Laken kan gebeuren door de uitbouw van een
promenade die de Heizel duidelijker met het Ossegempark verbindt en zo verder
langs de monumenten en het centrum van de vroegere gemeente. Dit circuit zal de
attractiviteit en de uitstraling van het geheel versterken.

2.5

KONINKLIJK DOMEIN
Aan de openstelling van het Koninklijk Domein zal een ruime dialoog aan de grondslag
liggen, het openen van deze dialoog zal dan ook een eerste maatregel zijn.
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3.

VERFRAAIING VAN HET STEDELIJK LANDSCHAP EN DE
OPWAARDERING VAN HET ERFGOED, MET INBEGRIP VAN
HERSTRUCTURERING VAN DE OPENBARE RUIMTE

3.1

OPENBARE RUIMTE

KAART 45

1. De bestaande openbare ruimtes moeten op een volwaardige wijze worden ingericht.
Opstellen van een gefaseerd interventieplan - geconcretiseerd in projecten - waarin
een aantal prioritaire assen worden vooropgesteld en dat dient als structuur voor de
kwalitatieve ruimtelijke uitbouw van de openbare ruimte.
Het E. Bockstaelplein (goedgekeurd door de gemeenteraad) en het OLV-Voorplein
(opgenomen in het Koninklijk Tracé) moeten als dragers van de openbare ruimte van
Laken op een zeer kwalitatieve manier worden uitgebouwd als verblijfsruimtes.
Een promenade zal de belangrijkste openbare ruimtes verbinden om zo een bruikbaar
netwerk voor de zwakke weggebruikers te vormen.
Eén van de voorstellen behandeld op het einde van dit basisdossier voorziet de
uitwerking van de volgende wandeling : vanaf het centrum van Laken
(E. Bockstaelplein), via de Leopold I-straat naar het OLV-Voorplein en zo verder via
het kerkhof en de Sint-Annadreef of de Koninklijke Parklaan naar de Heizel (via de
parken) of naar het Chinees Paviljoen en de Japanse Toren.
Daarnaast moeten enkele ruimtes geherstructureerd worden :
- De Troozsquare (met inbegrip van het Monument van de Arbeid) en de Van
Praetbrug, A12, Dikke Linde, Vuurkruisenlaan, Van Praetlaan,
- de volledige Heizelvlakte,
- het Van Gehuchtenplein (Brugmannziekenhuis),
- de boulevards De Strooper, Bockstael, de Naeyer,
- de kaaien (met specifieke aandacht voor verlichting).
2. Voldoende groene ruimtes en speelruimtes voorzien op lokaal vlak, vooral in de
dichtbewoonde zuidelijke wijken.
Open ruimte en braakliggende terreinen in woonwijken kunnen op een kwalitatieve
manier als speel- en verblijfsruimte worden ingericht.
Buurtgebonden pleintjes kunnen onder meer worden aangelegd op :
- prioritair : de publieke ruimtes binnen de perimeter van het wijkcontract : het
Roodhuispleintje, het kruispunt Drootbeekstraat - Molenbeekstraat,
- het Willemsplein,
- Rond punt de Tollenaere, Neybergh, De Meyer, De Meer, De Moor,
- pleintje voor het Vredegerecht,
3. Bij de heraanleg van openbare ruimtes moet een constructief overleg gevoerd
worden tussen de ontwerpers en de belanghebbende partijen om tot een coherent
project te komen.
4. De keuze van materialen, straatmeubilair en verlichting moet coherent zijn voor heel
Laken (en Brussel), maar tegelijkertijd voldoende specifiek voor de plek
(bv. OLV-Voorplein tegenover het Heizelplateau).
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Bij de keuze van materialen en de vormgeving zal een speciale aandacht besteed
worden aan onderhoud en duurzaamheid.
De diverse onderhoudsinspanningen van de openbare ruimte moeten op elkaar
worden afgesteld in overleg met de stedelijke diensten en de bevolking.
Bij de inplanting van afvalcontainers op pleinen en in straten zal men rekening
houden met de specifieke context van de plek.

3.2

OPWAARDERING VAN HET PATRIMONIUM
1. Restaureren en/of klasseren van de belangrijkste - nog niet geklasseerde monumenten
en sites.
Prioriteit moet gaan naar :
- het Atomium (‘accord de coopération’),
- het oude gemeentehuis op het Bockstaelplein,
- het Chinees Paviljoen en tuin,
- de Japanse Toren en tuin,
- de Koninklijke Serres,
- het Koninklijk Kasteel,
- het zgn. Groot Paleis van de wereldtentoonstelling van 1935 en de andere paleizen
die het Belgiëplein omringen,
- het kerkhof van Laken en de ondergrondse galerijen,
- OLV- Kerk van Laken met de Koninklijke crypte (eigendom van de Federale
overheid).
De wedstrijd en de reglementering voor de reorganisatie van het Brugmannziekenhuis
bieden momenteel een zekere bescherming aan de site. Niettegenstaande moet er een
onderzoek komen naar de waardevolle elementen in functie van een eventuele
klasseringsprocedure.
2. De geklasseerde monumenten moeten op de gepaste wijze gerestaureerd worden.
De restauratie dient te geschieden op een oordeelkundige wijze: voorafgaand
bouwhistorisch en materiaal technisch onderzoek zijn noodzakelijk.
3. De opwaardering van het erfgoed zal zich niet enkel de monumenten zelf moeten
opgewaardeerd worden, maar ook de nodige aandacht besteden aan de zogenaamde
‘mise en scène’, dit is het aanleggen van de openbare ruimte in functie en ter
ondersteuning van het monument.
4. De sites en stedelijke ‘ensembles’ die de schoonheid van Laken uitmaken inschrijven
op de inventaris :
- Verregat
- tuinwijk Demanetstraat, De Wandstraat, Wannecouterlaan
- tuinwijk Romeinsesteenweg, Kleine Romeinsesteenweg, Jansonstraat
- De Vrièrestraat
- Kadettenschool
- E. Bockstaellaan
- Bolslaan
- Neyberghlaan
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- Laubespinstraat
- De Smet de Naeyerlaan
- Ledeganckstraat
- Stevens-Delannoystraat
- de woningen rond het Onze Lieve Vrouw-voorplein
- het rond punt Bockstael/Niellon/Demeer
De studie van stedelijke ensembles aanmoedigen (bv. door projecten van studenten)
en de bevolking sensibiliseren.
5. In functie van herbestemming en revitalisatie van de monumenten moet een grondige
analyse uitgevoerd worden op verschillende vlakken (structuur, aankleding,
technieken, oorspronkelijk programma, bestaande invulling, bruikbaarheid voor
nieuwe invullingen, de geschiktheid van de omgeving, ...). Het sneller inspelen op
maatschappelijke tendenzen en waarden kan aan bepaalde monumenten een
hedendaagse aantrekkingskracht schenken (bijvoorbeeld. belangrijke multimediale
evenementen in het Atomium.
De volgende gebouwen komen hiervoor zeker in aanmerking :
- het Atomium,
- het voormalig station,
- het eerste gemeentehuis van Laken,
- het gemeentehuis op het Bockstaelplein (waarvoor een culturele herbestemming
voorzien wordt door de Stad Brussel),
- de Zeevaartschool.
Er moet - voor zover de ligging en het gebouw ervoor geschikt zijn - gezocht worden
om zoveel publiekstoegankelijke functies in belangrijke monumenten onder te
brengen, zodat ze daardoor ook hun stedenbouwkundige signaalfunctie versterkt
wordt.
Voor de revitalisering moet gezocht worden naar alternatieve financieringssystemen
tussen private en openbare partners.
6. De kennis en de toegankelijkheid van de belangrijkste monumenten moeten vergroot
worden.
Dit kan onder meer door het uitstippelen van een goed gesignaliseerd wandelparcours
dat de belangrijkste monumenten verbindt (zie parcours openbare ruimte).
7. Doorgedreven sensibilisatie van de bevolking.
Naar aanleiding van de Open Monumentendag moeten speciale campagnes gevoerd
worden die de nadruk leggen op het zogenaamde ‘kleine patrimonium’.
Informatiebrochures moeten de monumenten van de buurt belichten en wijzen op
specifieke detaillering en waarde.
Tentoonstellingen en/of evenementen kunnen worden georganiseerd op een
monumentencircuit, of in merkwaardige gebouwen en interieurs.
De scholen betrekken bij de waardering van het patrimonium (cfr. project ‘monumentadoptie’).
8. “Brussel Europese Hoofdstad 2000” als katalysator aanwenden om de herwaardering
te versnellen door enkele pilootprojecten op te starten (“domino-effect veroorzaken”).

STAD BRUSSEL

februari 1998

GemOP BRUSSEL - DEELPLAN LAKEN

BASISDOSSIER

238

4.

VESTIGING VAN UITRUSTINGEN EN BEHEER VAN DE
DIENSTEN VAN COLLECTIEF BELANG

4.1

ONDERWIJS
1. Het basisonderwijs moet zich zoveel mogelijk multicultureel opstellen.
Alle scholen moeten een protocol ondertekenen waarbij zij zich verbinden een nondiscriminatiebeleid te voeren ten aanzien van de andere culturen (cfr. het initiatief van
de Vlaamse Onderwijsraad).
Tegenover de extra-inspanningen die moeten geleverd worden - kleinere klassen,
speciale taakleraars, schoolbemiddelaars, en dergelijke meer - moeten extra financiële
middelen gezet worden.
Praktijkgerichte lessen over de verschillende culturen van afkomst van de kinderen of
van hun ouders.
2. Het onderwijs moet zich beter profileren in de buurt op niveau van sociale integratie.
Scholen moeten meer naar buiten treden, enerzijds door buurtgebonden projecten (bv.
monument-adoptie), anderzijds door naschoolse activiteiten (bv. schoolfeest,
tentoonstellingen, ...) en het openstellen van bepaalde faciliteiten voor de
buurtbewoners (bv. bibliotheek, klaslokalen, speelplaatsen, sportinfrastructuur, ...).
Dit zal een gefaseerde aanpak vragen.
Het organiseren van zogenaamde ‘Scholen voor huiswerk’, waar ouders terecht
kunnen om hun kinderen te kunnen helpen bij hun huistaken, dit moet ook
gecombineerd worden met een gelijktijdige kinderopvang.
3. Scholen moeten ook naar de omgeving toe een positief beeld uitstralen als
concentratiepunt van het buurtleven.
De schoolgevels moeten gerenoveerd en opgefrist worden met het oog op het
uitstralen van een positief, dynamisch en eigentijds imago. In de nogal verwaarloosde
buurten van het zuiden van Laken moeten deze scholen duidelijk een
voorbeeldfunctie vervullen voor de buurt.
De school kan ook naar buiten treden met ‘kunst vanop de schoolbanken’.
De aanleg van de schoolomgeving moet het positief beeld van de schoolgebouwen
zelf ondersteunen.
4. De schoolomgeving moet bovenal een veilige omgeving zijn.
De verkeersveiligheid in de directe schoolomgeving moet dringend aangepakt worden
door de aanleg van bredere voetpaden, veilige oversteekmogelijkheden, het invoeren
van zone 30 gebieden.
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De belangrijkste routes naar school - bv. vanaf de belangrijkste woonzones en de
belangrijkste haltes van het openbaar vervoer - moeten ook in die zin ingericht
worden.
Er moet ook voldoende aandacht besteed worden aan de sociale veiligheid, door
aangename, goed zichtbare en goed verlichte straten.
5. Voor de school die zich momenteel in het voormalige gemeentehuis op het
Bockstaelplein bevindt moet een ander onderkomen gezocht worden.
De Stad Brussel heeft beslist als oplossing een aantal paviljoenen te bouwen op het
onbebouwd terrein aan de Gasstraat-Delvastraat. Aangezien deze plek op vandaag
feitelijk door veel jongeren uit de buurt gebruikt wordt als speelterrein, is het wenselijk
in het project voor de aanleg rond de school een ruimte vrij te houden als speelruimte,
een ruimte die gebruikt wordt door de school, maar die open is voor iedereen buiten
de schooluren.

4.2

SPORT- EN SPEELVOORZIENINGEN
1. Bestaande sportuitrustingen moeten beter benut worden en ingeschakeld in het
sociale gebeuren.
Het zwembad en de sporthal in de Kerkeveldstraat moeten langer opengesteld worden
voor mensen die geen lid zijn van een specifieke sportvereniging, ze moeten
opengehouden worden op zondag en tijdens de schoolvakanties.
De bewegwijzering naar deze infrastructuren moet verbeterd worden.
Voor het georganiseerd gebruik van zwembad en/of sportzalen moet een
voorrangsregeling worden uitgewerkt voor sportverenigingen van Laken.
De sportinfrastructuren moeten streven naar een actieve participatie in het sociaalmaatschappelijk gebeuren - onder meer door het organiseren van niet competetieve
evenementen, buurttornooien, ... - zodat zij een ontmoetingsplaats worden voor de
hele buurt.
De bestaande sportinfrastructuren moeten beter onderhouden worden.
Er moet een recreatief aanbod uitgewerkt worden, aangepast aan nieuwe
ontwikkelingen in jongeren- en volwassenencultuur (skeelers, sauna, ...).
Heraanleg van het Willemsplein in functie van de verschillende doelgroepen
(jongeren, kinderen, volwassenen, ouderen).
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2. Een uitbreiding van de bestaande infrastructuur moet nagestreefd worden, zowel
binnen als buiten, en met prioriteit in de wooninterventiezones.
Aanleggen van sport- en speelvoorzieningen op braakliggende terreinen - eventueel
tijdelijk.
Het onderzoek van de bedrijfsinfrastructuur (als voorwaarde voor een goede menging)
zal uitwijzen welke leegstaande gebouwen eventueel geschikt zijn om nieuwe
sportinfrastructuur op te nemen.
3. De Heizel moet uitgebouwd worden tot sportief centrum op regionaal en locaal
niveau.
De sportterreinen van de Heizel - Kleine Heizel en omgeving - moeten bijna
permanent gebruikt kunnen worden, en dit ook voor de recreatieve, nietgeorganiseerde sporter. Een uitbreiding van de recreatieve infrastructuur moet in elk
geval overwogen worden.

4.3.

MEDISCHE EN VERZORGINGSSECTOR
1. De samenwerking tussen de diverse gemeenschaps- en privé-instellingen moet beter
gecoördineerd worden.
Het OCMW en het Brugmannziekenhuis hebben hierbij een belangrijke rol als
coördinator te vervullen.
Het institutioneel kluwen binnen de verschillende administraties - dat nu een rem is
op heel wat projecten en activiteiten, dat heel wat positieve initiatieven ontmoedigt en
de oorzaak is van een versnipperd en gedifferentieerd beleid - moet werkbaar gemaakt
worden.
2. Privé-initiatieven op het gebied van gezondheidsinfrastructuren moeten gestimuleerd
worden en administratief begeleid.
3. Het aanbod aan thuiszorg moet uitgebreid worden, zeker in de noordelijke wijken.
Het Brugmannziekenhuis moet hierin een sleutelpositie vervullen als coördinerend en
logistiek centrum. In deze context moet ook het Brugmannziekenhuis opengesteld
worden naar de wijk als wijkverzorgingscentrum met behoud van het paviljonaire
karkater van het Brugmannziekenhuis.
4. Nieuwe systemen van thuiswonen voor bejaarden moeten gepromoot worden - zo bv.
het ‘Kangoeroewonen’ (een jong koppel trekt in bij een ouder koppel of alleenstaande
en zorgt voor de opvang van deze mensen).
5. Een gedetailleerde sociale welzijnskaart - met duidelijke taakomschrijving,
werkingsgebied, personeel, middelen, enz. - moet toelaten een duidelijk
samenwerkingsverband te omschrijven.
Op deze basis kunnen de sociale
voorzieningen het best aangepast worden aan de concrete behoeften.
6. Het sociaal aspect van het wijkcontract van de Maria-Christinastraat tot een goed
einde brengen alsook het maatschappelijk contract voor het zuiden van Laken.
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5.

GROEN RASTER EN NATUURBEHEER

KAART 46

1. Vergroten van de toegankelijkheid, de bereikbaarheid en de bruikbaarheid van de
bestaande groene structuren en assen.
- het Koninklijk Domein - zoals dat immers oorspronkelijk door Leopold II (met een
meer frequente opening van de Serres en de openstelling van het deel van het
Koninklijk Domein in relatie met Oud Laken),
- Palfijnsquare, Prins Leopoldsquare en Clementinasquare,
- het kerkhof van Laken,
- groene strook tussen Vuurkruisenlaan en Van Praetlaan.
2. Specifieke aandacht voor cultuurhistorische waarden in het groen, zoals relicten van
oude tuinen (een bescherming moet worden voorzien) :
- de Koninklijke Serres van Laken,
- de Koloniale Tuin,
- het Koninklijk Domein/Stuyvenbergh/Belvedère.
- het kerkhof van Laken,
- relicten van oude tuinen.
3. Uitbreiding van laanbeplantingen.
- in de winkelstraten: Maria-Christinastraat, Leopold I-straat en De Wandstraat
- als verkeerstructurerend element
- in de woonstraten
De heraanleg van grote verkeersaders - in het bijzonder de Vuurkruisen-Van Praetlaan,
Koninklijke Parklaan, De Troozsquare - moet gepaard gaan met functieondersteunende begroeningsmaatregelen.
4. Begroeningsprogramma in de prioritaire interventiezones, niet enkel in het openbaar
domein, maar ook in privétuinen (door financiële en andere tegemoetkomingen,
plantgoed, potgrond, ...).
5. Recreatiedruk opvangen in de parken door uitbreiding van het toegankelijke groene
domein.
6. Bij de herstructurering en sanering van binnenblokken extra aandacht besteden aan
de multifunctionaliteit van het groen (visueel-esthetisch, geluidsbuffer, privacyscherm, psychologische functie, luchtzuivering, schaduw, ...).
7. Betrekken van de bewoners bij de begroening, via sensibilisatie, informatie over
nuttigheid en technische aspecten, via praktijkgerichte schoolprojecten (plant een
boom, moestuintjes, ...).
8. Naargelang de noodzaak (het seizoen) kan de groendienst uitgebreid worden met
tijdelijke werkkrachten, eventueel binnen een opleidings- en tewerkstellingsproject of
binnen bepaalde juridische procedures (gemeenschapsdienst). De kennis en ervaring
van de Groendienst moet maximaal benut worden.
9. De sociale veiligheid in parken moet gewaarborgd worden. Dit kan door bepaalde
groene ruimtes ‘s nachts af te sluiten en/of het aanstellen van parkwachters.
10. Een deel van het OCMW terrein Donderberg is in te richten als groengebied.
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6.

BESTRIJDING VAN VERVUILING EN OVERLAST
Het algemeen beleid dat de Stad Brussel in deze niet nader toe te kennen materie wenst
toe te passen wordt uiteengezet in het hoofdstuk “Algemeenheden” Volume 1A.
1. Verminderen van de negatieve invloeden van het verkeer door concentratie op
bepaalde assen, het creëren van Zone 30 gebieden, het uitstippelen van zwaar
vervoersroutes, stimuleren van het fietsgebruik, vereenvoudigen van zeer ingewikkelde
file-vormende kruispunten
Zie tevens : 8. Mobiliteit.
2. De kwaliteit van een oordeelkundige menging van wonen en nijverheid verzekeren.
3. Sensibiliseren van de bevolking ten aanzien van het belang van de natuur, onder meer
via specifieke acties in de scholen, via de wijkcomités, de schoolbemiddelaars en de
“ambtenaar-bemiddelaar voor de wijk” die een coördinerende rol moet spelen vanuit
de administratie.
4. De natuurelementen ook inplanten in functie van de regulering van het microklimaat.

7.

BEHEER VAN HULPBRONNEN EN GRONDSTOFFEN :
WATER, ENERGIE, AFVALSTOFFEN
Het algemeen beleid dat de Stad Brussel in deze niet nader toe te kennen materie wenst
toe te passen wordt uiteengezet in het hoofdstuk “Algemeenheden” Volume 1A.
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8.

VERVOER, VERPLAATSINGEN EN PARKEREN

KAART 47

Op het aspect mobiliteit gaan we in de maatregelen iets dieper in omwille van de grote
impact op diverse andere onderzoeksdomeinen en de talrijke interrelaties ertussen.
De reorganisatie van het verkeer is een basisvoorwaarde voor het realiseren van de
belangrijkste globale doelstellingen - namelijk ‘Laken terug uitbouwen als kwalitatief
woongebied, met de nodige aandacht voor geïntegreerde handel en nijverheid, en binnen
haar grootstedelijke context’ en ‘Een positieve en sterke interactie nastreven tussen de
verschillende losse structuren van Laken’ - en tal van ondergeschikte sectoriële
doelstellingen.
Een aangenaam en veilig woonklimaat kan slechts gerealiseerd worden mits het weren
van het doorgaand verkeer uit de woonwijken en er de ruimte te scheppen voor
verblijfsfuncties : wandelen, spel en sport, ....
De industriële activiteiten hebben er het grootste belang bij dat zij vlot (dit is duidelijk,
herkenbaar, op een geschikt tracé) bereikbaar zijn en dat ze niet te veel hinder
veroorzaken voor de buurtbewoners.
Handelsconcentraties moeten vlot bereikbaar zijn, zowel voor leveringen als voor
klanten.
De openbare ruimte kan slechts op een grondige wijze geherstructureerd worden (wat dus
meer is dan verfraaien) mits een reorganisatie van de plaatselijke verkeers- en
parkeerproblematiek.
Schoolomgevingen veiliger maken impliceert sowieso ingrijpen op het gebied van het
verkeer.
Lucht- en lawaaipollutie worden voor het grootste deel veroorzaakt door verkeersuitstoot.
Het terugdringen van het gemotoriseerd verkeer draagt dus op een directe wijze bij tot
een gezonder leefklimaat, maar ook indirect, omdat er meer ruimte vrijkomt voor
groenaanplantingen die een zuiverende functie vervullen ten aanzien van luchtpollutie en
een bufferfunctie ten aanzien van geluidshinder.
Kwetsbare monumenten zijn gebaat bij een verminderde uitstoot, en er zijn ongetwijfeld
nog tal van andere voordelen op te sommen.
Het is natuurlijk evident dat niet alle verplaatsingswensen kunnen ingewilligd worden. Bij
de reorganisatie streven we naar een evenwicht tussen bereikbaarheid met de auto en
omgevingskwaliteit van de bewoners.
Wij streven er echter naar de bereikbaarheid voor iedereen te verbeteren, dit
veronderstelt het omschakelen op andere vervoerswijzen, zoals metro, tram, bus, fiets of
gewoon te voet. Het terug leefbaar maken van de stad vereist dus wijzigingen in het
verplaatsingsgedrag, niet enkel van de Lakenaars, maar evenzeer van de duizenden
automobilisten die dagelijks gebruik maken van het wegennet. Dat wij geen vat hebben
op het totale verplaatsingsgedrag mag ons echter niet weerhouden de gepaste
maatregelen te treffen.
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In de volgende hoofdstukken bespreken we achtereenvolgens de wensstructuren voor de
verschillende
vervoerswijzen,
daarna
zetten
we
de
belangrijkste
herinrichtingsmaatregelen nog eens op een rijtje.

8.1

AUTO- EN VRACHTVERKEER

8.1.1

WENSSTRUCTUUR AUTOVERKEER

KAART 48

Vanuit stedebouwkundige ontwikkelingsstructuur en de huidige autostructuur wordt de
wensstructuur voor autoverkeer opgebouwd.
Bij de verkeerskundige structuur in Laken wordt onderscheid gemaakt tussen het
hoofdwegennet, waarop zich ook het vrachtverkeer afwikkelt, die een ontsluitende en
doorgaande functie heeft, en het lokale wegennet, dat vooral een verzamelend functie
heeft binnen de verblijfsgebieden.
Er moet onderscheid gemaakt worden tussen :
• de hiërarchie van de wegen;
• de mate waarin een gebied voor autoverkeer moet bereikbaar, toegankelijk of
doorgankelijk zijn.
Het afwegen tussen bereikbaarheid, toegankelijkheid of doorgankelijkheid is een
beleidsmatige beslissing die samenhangt met het afwegen van :
• de manier waarop verblijfsgebieden moeten ontsloten worden;
• welke functies door een ontsluitingsstructuur kunnen ondersteund worden en welke
conflicten met het verkeer aanvaardbaar zijn;
• welke verkeersintensiteiten en verkeersgedrag overeenstemt met de functie van de
straat;
• welke conflicten met de verkeersveiligheid bestaan.
Deze algemene bedenkingen worden concreet vertaald in het toewijzen van een
hiërarchie in het wegenpatroon. Dit betekent geenszins dat de verblijfsfunctie op
verschillende plaatsen verschillend gewaardeerd wordt, enkel dat de maatregelen en
middelen om de verkeersleefbaarheid te verbeteren niet overal dezelfde zijn.
In de ontwikkeling van de hiërarchie van het wegennet worden de verkeersintensiteiten
en de functie van de verschillende straten bepaald i.f.v. de betekenis van de betreffende
straat binnen de ontsluitingsstructuur en het ruimtelijke en functionele patroon in Laken.
In de straten die niet tot het hoofdwegennet behoren moeten maatregelen genomen
worden om overbodig en doorgaand verkeer te weren.
Het wegennet wordt dus onderverdeeld in hoofdwegen en lokale wegen
Dit betekent dat een concentratie op die (doorgangs)wegen noodzakelijk is om de
verblijfsgebieden te vrijwaren. Het hoofdwegennet moet hiertoe ingericht worden i.f.v.
de afwikkeling en de beheersing van het autoverkeer. Op het hoofdwegennet moet de
doorstroming van het rijdend verkeer ook geïntegreerd worden in een gevoelige
verbetering van de woon-, winkel- en verblijfskwaliteiten en van de verkeersveiligheid.
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Het gewenste hoofdwegennet omvat volgende wegen :
• AUTOSNELWEG
De ontsluiting van Laken op nationaal niveau gebeurt via de autosnelweg A12
in de richting van de ring R0. Op de autosnelweg geldt een regime van 120
km/u.
• HOOFDWEGEN
De belangrijkste taken van de hoofdwegen zijn de gebiedsontsluitende functie
en de lokale verbindingsfunctie. Op dit niveau speelt zich het spanningsveld
tussen bereikbaarheid en verkeersleefbaarheid af. Typische hoofdwegen zijn de
wegen bezaaid met lintbebouwing.
In het ene geval domineert de
verkeersfunctie, in het andere geval heeft de woonfunctie de overhand.
De hoofdwegen van eerste orde verbinden de verschillende gebieden het
Brusselse met elkaar. Het betreft hier de nieuw geprofileerde J. Van Praetlaan
(2 x 2 rijstroken) en de Vilvoordsesteenweg. Op deze hoofdwegen moet al het
doorgaand verkeer in Laken worden geconcentreerd.
• SECUNDAIRE WEGEN
Verder kunnen nog enkele hoofdwegen van tweede orde worden opgenomen in
de hoofdstructuur. Het betreft wegen met een niet onbelangrijke ontsluitende
en doorgaande functie op een lager schaalniveau : Houba De StrooperlaanBockstaellaan, Kunstenaarsstraat, Koninklijke Parklaan, Koninginnelaan,
De Smet De Naeyerlaan.
In de verblijfsgebieden moeten maatregelen worden voorgesteld die het overbodige
verkeer weren, en de verkeersveiligheid en verkeersleefbaarheid verhogen. Dit gebeurt
niet door losstaande ingrepen maar door een structurele aanpak.
Een veilig verblijfsgebied wordt bereikt door het invoeren van snelheidsremmende
maatregelen. Behalve gericht op de versterking van de verblijfskwaliteit in het algemeen
kan verlaging van de voertuigsnelheden ook specifiek gewenst zijn ter verbetering van de
oversteekbaarheid voor voetgangers en ter vermindering van de onveiligheid van het
fietsverkeer.
Op wegen in een verblijfsgebied gaan de verkeersleefbaarheid en de verkeersveiligheid
boven de afwikkelingssnelheid.
Een snelheidsregime van 30, en zeer beperkt van 50 km/u is hier wenselijk. Dit betekent
dat daar geen plaats is voor doorgaand verkeer, enkel voor bestemmingsverkeer en dat de
automobilist via een aangepast rijgedrag moet rekening houden met de verblijfsfunctie
van deze straten. Deze optie kan worden ondersteund door het invoeren van zone 30.
Daarbij moeten infrastructurele maatregelen worden getroffen zoals asverschuivingen,
verkeersdrempels, visuele versmalling van de weg, enz.
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• LOKALE ONTSLUITINGSWEGEN
De verblijfsgebieden worden ontsloten via lokale ontsluitingswegen naar het
hoofdwegennet. Deze wegen hebben een functie als hoofdstraat voor een
gebied met een straal van zo’n 500 m. Het verkeer vanuit het verblijfsgebied
wordt hierop geconcentreerd alvorens aan te sluiten op het hoofdwegennet. De
verbindingsfunctie op de andere wegen dient te worden afgebouwd in functie
van het prioritaire verblijfskarakter van die straten.
Op de lokale
ontsluitingswegen het overtollige verkeer zoveel mogelijk geweerd te worden.
Dit kan door snelheidsremmende en circulatieve ingrepen. Voor deze wegen
wordt een snelheidsregime van 50 km/u vooropgesteld.
De lokale
ontsluitingswegen zullen afgebakend worden na het definiëren van de zone-30
gebieden in overleg met de bevoegde instanties en de bevolking.
• WOONSTRATEN - ZONE 30
In de verblijfsgebieden moeten maatregelen worden voorgesteld die het
overbodige verkeer weren, en de verkeersveiligheid en verkeersleefbaarheid
verhogen. Dit gebeurt niet door losstaande ingrepen maar door een structurele
aanpak. Er moet een integrale oplossing geboden worden door een combinatie
van zone 30-maatregelen en éénrichtingsverkeer.
De hoofdbedoeling van een zone 30 is het tot stand brengen van veilige
verblijfsgebieden, waar hoofdzakelijk plaatsgebonden en geen doorgaand
verkeer passeert. Verblijfsgebied moet hier ruim geïnterpreteerd worden. De
aanwezigheid van een school, grootwarenhuis, enz. mag geen beletsel vormen
om dit gebied een zone 30 uit te bouwen, integendeel zelfs.
Een veilig verblijfsgebied wordt bereikt door het invoeren van
snelheidsremmende maatregelen. Behalve gericht op de versterking van de
verblijfskwaliteit in het algemeen kan verlaging van de voertuigsnelheden ook
specifiek gewenst zijn ter verbetering van de oversteekbaarheid voor
voetgangers en ter vermindering van de onveiligheid van het fietsverkeer. Eén
van de belangrijkste eisen in de zone 30-regeling is dat de gewenste snelheid
rederlijkerwijs uit de omstandigheden moet voortvloeien.
De reglementaire voorwaarden om een zone 30 effectie te installeren moeten
als een normerende doelstelling worden geïnterpreteerd. Dit betekent dat de
voorwaarden niet volledig hoeven vervuld te zijn vooraleer de zone 30 wordt
ingevoerd, maar dat zij alleszins moeten worden gerealiseerd na de invoering.
Een zone 30 is een maatregel waarmee van een verkeersgebied een
verblijfsgebied kan gemaakt worden.
Uiteraard moeten er eerst aan een aantal voorwaarden zijn voldaan om een
zone 30 hard te maken :
1. de verblijfsfunctie overheerst in de straat;
2. de wegen bevatten enkel plaatsgebonden verkeer;
3. de wegen zijn één invalsroute voor hulpdiensten.
Door het concentreren van het doorgaand verkeer kan bijna het volledige
grondgebied van Laken als zone 30 ingericht worden. De kaart met de
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wensstructuren Mobiliteit toont de indeling van de zones. Bij de realisatie zal
een gedetailleerde analyse van de ruimtelijke en verkeerskundige context ons
aanduiden welke specifieke maatregelen er moeten genomen worden op het
vlak van circulatie, reglementering of de herinrichting van straten en
kruispunten.
Wanneer de criteria voor autoverkeer, parkeren, fietsverkeer en openbaar vervoer (zie
verder) gecombineerd worden kunnen standaard dwarsprofielen opgesteld worden. Deze
moeten gezien worden als profielen voor een ideale situatie. Uit het ruimtebeslag zal
blijken dat in bepaalde gevallen afgeweken zal moeten worden van deze standaard
dwarsprofielen. In de volgende tabel zijn standaard dwarsprofielen te vinden. Ze moeten
als voorbeeld worden gezien voor de combinatiemogelijkheden van de verschillende
verkeerselementen.
Tabel 1
Combinatie ruimtebeslag - verkeersfunctie
Wegtype

8.1.2

autoverkeer

fietsverkeer

voetgangers

totaal

2 x 1,50 m
vrijliggend met een
berm van 1 m

2 x 2,00 m

25,00 m

parkeren

2x2 hoofdweg
2x2 secundaire weg

4 x 3,25 m
met een middenberm
van min. 3 m op
oversteekplaatsen

2x1 hoofdweg
2x1 secundaire weg

2 x 3,00 m

2 x 1,50 m aanliggend 2 x 2,00 m
2 x 2,00 m
naast de rijweg
met een schrikstrook

17,00 m

2x1 lokale ontsluitingsweg

2 x 3,00 m

2 x 2,00 m
met een schrikstrook

fietsers op de rijbaan

2 x 3,00 m

16,00 m

1x1 lokale ontsluitingsweg
met fietsers in
tegenrichting

1 x 3,50 m

1 x 2,00 m
(2,50 m voor laden en
lossen)
met een schrikstrook

1 x 1,00 m
voor fietsers in
tegenrichting

2 x 3,00 m

13,00 m

2x1 woonstraat

2 x 2,50 m

2 x 2,00 m met een
schrikstrook

fietsers op de rijbaan

2 x 2,00 m

13,00 m

1x1 woonstraat
met fietsers in
tegenrichting

1 x 3,50 m

1 x 2,00 m
met een schrikstrook

fietsers op de rijbaan

2 x 2,00 m

9,50 m

PARKEREN EN LADEN-EN-LOSSEN
Additionele parkeerruimte dient gezien te worden in het perspectief van een kwalitatieve
herinrichting van de verblijfsgebieden in Laken, het weren van langparkeerders en het
bevorderen van het bewonersparkeren. Naast het verkeersbeleid en in functie van de
sturing van de autoverkeersstromen werden ook een aantal eisen gesteld aan het gebruik
en de exploitatie van parkeervoorzieningen :
• een onderlinge afstemming van parkeertarieven;
• parkeervoorzieningen koppelen aan bestaande openbaar-vervoerslijnen;
• de uitbouw van een dynamisch parkeersignalisatiesysteem.
Voor het laden-en-lossen moet speciale voorzieningen getroffen worden. Laad-enloszones kunnen het probleem van vrachtwagens op de rijbaan oplossen.
Het parkeerprobleem bij grote manifestaties op de Heizel moet opgelost worden door de
parking C aan de achterkant van de Eeuwfeestpaleizen te promoten. Er moeten uiteraard
flankerende maatregelen getroffen worden.
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Het verbeteren van de verbinding tussen parking C en het Eeuwfeestplein is een van de
belangrijkste voorwaarden tot slagen. De voetgangersverbinding moet verder uitgebouwd
worden. Er kan gedacht worden aan een pendelbussysteem naar de toeristische
trekpleisters (Heizelpaleizen, Bruparck, Chinees Paviljoen, OLV.-Kerk, ...).
De
wenselijkheid moet onderzocht worden van het doortrekken van het openbaar vervoer tot
aan parking C. Het parkeren langs de lanen op het Heizelplateau moet verminderd en
geherstructureerd worden langs de lanen van het Heizelplateau (de Kampioenschapslaan
en de Keizerin Charlottelaan komen hiervoor zeker in aanmerking).
Ook moet door betere signalisatie en een parkeerregulering (bv. residentieel parkeren) de
parkeerdruk in de woonwijken verminderd worden.

8.1.3

LOKATIEBELEID
Een ideale ontsluitingsstructuur is slechts zinvol op lange termijn in combinatie met een
coherent lokatiebeleid. Het heeft bijvoorbeeld geen zin een route te voorzien voor zwaar
vervoer, zonder een gelijklopend vergunningenbeleid, waarbij men bijvoorbeeld een
transportfirma de toelating geeft zich te vestigen op een plaats die door deze route totaal
niet kan ontsloten worden.
Het lokatiebeleid wijst voor bepaalde soorten activiteiten al naargelang hun
mobiliteitskenmerken en hun bereikbaarheidsprofiel specifieke inplantingslokaties aan.
Door juridische, ruimtelijke en verkeerskundige instrumenten kan dit lokatiebeleid
geoptimaliseerd worden.
Bij de ontwikkeling van nieuwe locaties voor woningen, bedrijven, distributie, toerisme
en recreatie en bij het beoordelen van functiewijzigingen, dient er naar gestreefd te
worden dat activiteiten met een potentieel hoog openbaar-vervoergebruik zich vestigen
op locaties die goed bereikbaar zijn c.q. waarvan de bereikbaarheid kan verbeterd
worden met het openbaar vervoer. Voor activiteiten met een potentieel hoog langzaamverkeergebruik dient, behalve aan de bereikbaarheid voor openbaar vervoer, aandacht te
worden besteed aan de bereikbaarheid van die locaties voor het langzaam verkeer.
Activiteiten die veel goederenvervoer oproepen dienen bij voorkeur gesitueerd te worden
binnen de stedelijke gebieden aan hoofdtransportassen.
Op deze manier krijgt het openbaar vervoer een breder draagvlak en blijft de
(auto)bereikbaarheid van de economische centra gewaarborgd.
Het bereikbaarheidsprofiel van een locatie geeft de mate van bereikbaarheid van de
verschillende vervoerswijzen weer. Naar gelang een locatie bereikbaar is per collectief
vervoer, langzaam verkeer of met de wagen, wordt een onderverdeling gemaakt in drie
lokatietypes :
lokatietype A : Dit zijn gebieden die optimaal door het openbaar vervoer en voor het
langzaam verkeer ontsloten zijn. Deze locaties liggen nabij (tot 1.000m)
een knooppunt van het openbaar vervoer op regionaal niveau, zoals de
omgeving van het Noordstation.
lokatietype B : Dit zijn locaties gelegen nabij een knooppunt van het openbaar vervoer
op stadsgewestelijk niveau en tevens langs een hoofdtoegangsweg of
hoofdstraat, zoals bijvoorbeeld de Heizel.
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lokatietype C : Dit zijn locaties die optimaal ontsloten zijn met de wagen, namelijk in de
nabijheid van een autosnelweg of expressweg. Er zijn zeer lage eisen
voor de bereikbaarheid per openbaar vervoer.
De essentie van het lokatiebeleid ligt in de juiste afstemming van het mobiliteitsprofiel op
het bereikbaarheidsprofiel. Het beperken of doseren van het aantal parkeerplaatsen op de
bestemmingsgebieden is één van de maatregelen die kunnen gehanteerd worden om het
individueel gebruik van de auto te ontmoedigen. Voor de A- B- en C-lokaties kunnen
parkeernormen worden opgesteld.
Deze normen zijn maximumnormen.
Een
samenvatting is te vinden in volgende tabel.
Tabel 2
Parkeernormen
wonen

8.1.4.

parkeren

werknemers

bezoekers

bijzondere
verrichtingen

A-lokaties

max. 1 per woning
binnen 400 m
op eigen terrein

exclusief voor
gebruikers van het
openbaar vervoer

max. 1 per 125 m2 max. 1 per 50 m2
b.v.o.
b.v.o.
binnen 400 m
binnen 50 m
op eigen terrein op eigen terrein

max. 1 per 50 m2
b.v.o.
binnen 400 m
op eigen terrein

B-lokaties

min. 1 per woning
binnen 400 m
op eigen terrein

exclusief voor
gebruikers van het
openbaar vervoer

max. 1 per 75 m2 onbepaald
b.v.o.
binnen 50 m
binnen 1.000 m op eigen terrein
op eigen terrein

max. 1 per 25 m2
b.v.o.
binnen 1.000 m
op eigen terrein

C-lokaties

min. 1 per woning
binnen 400 m
op eigen terrein

uitsluitend aan
buitenrand centra
voor zover planmatig
verantwoord

min. 1 per 50 m2 volgens behoeften min. 3 per 100 m2
binnen 100 m
b.v.o.
b.v.o.
op eigen terrein binnen 400 m
binnen 400 m
op eigen terrein
op eigen terrein

WENSSTRUCTUUR VRACHTVERKEER
Niet alle bedrijven zorgen voor evenveel vrachtverkeer. Dit hangt voornamelijk van de
aard van de productie af. Deze kenmerken dienen geconfronteerd te worden met de
inplanting van het bedrijf en het niveau van bereikbaarheid ervan.
Bedrijven met een grote hoeveelheid vrachtverkeer moeten op C-lokaties gevestigd
worden, kantoren en publieke voorzieningen op A- en eventueel B-lokaties.
Hieruit volgt ook dat het vrachtverkeer bij voorkeur afgewikkeld wordt op wegen van een
zo hoog mogelijke categorie in de wegenhiërarchie. Dit betekent dat het doorgaand
vrachtverkeer via de hoofdwegen wordt geleid : A12, Van Praetlaan en
Vilvoordsesteenweg. Een duidelijke signalisatie moet bijdragen tot het bereiken van een
kanalisatie van het zwaar verkeer op bepaalde wegen.
In de verblijfsgebieden moet het zwaar vervoer geweerd worden door juridische
beperkingen. Dit kan gebeuren met een beperking voor vrachtwagens boven 3,5 ton. Dit
kan ingevoerd worden in alle verblijfsgebieden.
Bijkomend kan een beperking tot 15 ton (uitgezonderd plaatselijk verkeer) worden
opgelegd voor hoofdwegen van tweede orde, zoals de Koninklijk Parklaan en de Houba
De Strooperlaan.
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8.2

OPENBAAR VERVOER
Het gebruik van het openbaar vervoer hangt af van verschillende factoren. Hier zijn
volgende aspecten van belang : plaats en afstand, soort relatie, tijd en kwaliteit.
De afstand en plaats spelen zeker een rol in de keuze van het vervoersmiddel. Naarmate
de af te leggen afstand groter is neemt het aandeel van het langzaam verkeer af te
voordele van de bus en de auto. Op nog grotere afstand wordt dat de trein en de auto.
Op zeer korte afstanden is het aandeel van het openbaar vervoer eerder gering, omwille
van het relatief hoge aandeel in voor- en natransport. Op deze relatie kleiner dan 3 km is
vooral de fiets en als alternatief de auto het aangewezen vervoermiddel.
Voor relaties verder dan 3 km kan de bus, tram of metro een belangrijke rol spelen.
Hierbij is ook het soort relatie van belang. Bij centrumgerichte relaties bijvoorbeeld
speelt ook het parkeerbeleid in de binnenstad een rol. Ook het tijdstip is van belang. Het
openbaar vervoer vangt in de spits een deel van het woon-werk en woon-schoolverkeer
op.
De kwaliteitsverbetering van het openbaar vervoer kan een belangrijke rol spelen in het
beïnvloeden van de vervoerwijzekeuze. Vooral het openbaar vervoer met een eigen
baan, zoals trein, tram, metro en vrije busbanen met voorrangsregelingen zijn kwalitatief
hoogwaardig. Ook bereikbaarheid (ruimte) en beschikbaarheid (tijd) zijn van belang.
Lokaal openbaar vervoer heeft verschillende functies. Een belangrijke functie is het
garanderen van de mobiliteit aan iedereen, waarbij de reiziger die geen keuze heeft,
m.a.w. diegene die geen auto bezit, als eerste in aanmerking komt. Verder kan het
openbaar vervoer een rol spelen in het beheersen van de automobiliteit. Door gerichte
maatregelen kan de kwaliteit verhoogd worden om zo voor keuzereizigers de overgang
van auto naar openbaar vervoer aantrekkelijk te maken.
De kwaliteit van het openbaar vervoer in stedelijke gebieden beschouwd vanuit het
gezichtspunt van de potentiële reiziger, bestaat uit een aantal afzonderlijke
kwaliteitskenmerken :
•
•
•
•

rijtijd, inclusief voor- en natransport, wachten en overstappen;
beschikbaarheid naar plaats;
beschikbaarheid naar tijd;
overstappen.

Ook andere elementen zoals comfort en informatie zijn belangrijk.
Het stadsvervoer in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is op sommige plaatsen nogal
willekeurig uitgebreid (vooral in de tweede kroon). Hierdoor ontbreekt een sterke,
duidelijk leesbare en dus gebruiksvriendelijke structuur en zien we bovendien een
verdubbeling van een aantal lijnen, twee zaken die de rentabiliteit en het sociaal nut van
het openbaar vervoer sterk hypothekeren.
Een reorganisatie van het stadsnet dring zich dus op. Het spreekt voor zich dat een
dergelijke reorganisatie alleen maar kan gebeuren op gewestelijk niveau.
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Voor Laken willen wij daaromtrent op de volgende zaken wijzen :
1. Verbeteren van de zeer onduidelijke structuur rond het Brugmannziekenhuis (tram 18,
bussen 53 en 89)
2. Verbeteren van de verbinding tussen de woonzones boven het Koninklijk Domein met
de Noord-Zuidverbinding: tramlijn 52 volgt een aantal lange omwegen (Van
Praetbrug, “Berenput”, Liedtsplein, Vooruitgangsstraat) alvorens het Noordstation te
bereiken. Het voorstel van het GewOP om tram 52 in een eigen bedding langs de
Koninginnelaan en de Werkhuizenkaai te laten rijden, zal de ontsluiting van de
Mutsaardwijk sterk verbeteren.
3. De mogelijkheid onderzoeken voor het doortrekken van de tramverbindingen 52 en/of
92 en 18 tot aan de hoofdingang van de Tentoonstellingspaleizen en Parking C (langs
de Romeinse Steenweg), mits het realiseren van de nieuwe tramverbinding langs de
Werkhuizenkaai (zoals voorzien in het GewOP) en het voorzien van een hoge
frequentie (5 à 10 minuten).
In afwachting van grote infrastructuurwerken kan de MIVB op korte termijn de
dienstregeling beter afstemmen op de behoefte.
Dit houdt in dat de spitsuurfrequenties moeten verlengd worden (zeker in de avondspits),
dat er een minimale nachtdienst moet opgezet worden (bvb met bussen, zoals in Londen),
dat de dienstregeling moet aangepast worden in functie van de aantrekkingspolen op de
lijnen en dat er flexibiliteit moet zijn ten aanzien van occasionele evenementen (en dan
niet alleen bij de megamanifestaties).
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8.3

FIETSERS EN VOETGANGERS

8.3.1

DE PLAATS VAN DE FIETS IN DE STAD
Fietsbeleid dient een intergraal onderdeel van het verkeers- en vervoersbeleid te zijn. De
op dit moment voorziene groei van de automobiliteit en de daaruit voortvloeiende
problemen moeten in een totaal pakket van maatregelen worden bijgestuurd, waarbij aan
het openbaar vervoer en fietsverkeer een belangrijke plaats moet worden toebedacht. Op
haar beurt moet het verkeers- en vervoersbeleid ingepast zijn in het totale ruimtelijke
ordeningsbeleid. Fietsbeleid kan niet los gezien worden van een goed ruimtelijk beleid.
De fiets kan een belangrijk middel zijn om in een stedelijk gebied in de richting van een
duurzame mobiliteitsontwikkeling te werken. De fiets beschikt daarvoor over enkele
uitstekende troeven :
• De fiets is uitstekend geschikt voor korte afstanden. Het merendeel van alle
verplaatsingen is korter dan 5 km. De verkeersveiligheid is meer gediend met meer
fietsverplaatsingen en minder autoverplaatsingen op deze korte afstanden.
• De fiets is een zeer geschikt vervoersmiddel voor het voor- en natransport van het
openbaar vervoer.
• De aanleg, of verbetering van een fietsinfrastructuur is relatief goedkoop. De
maatschappelijke kosten van het fietsverkeer liggen veel lager dan de kosten die
moeten gemaakt worden ten behoeve van de automobiliteit en het openbaarvervoersysteem. De aanleg van een kilometer hoogwaardige fietsverbinding kost maar
een tiende van een autoweg.
• Fietsen is beter voor het milieu : fietsgebruik vervuilt niet en gaat niet gepaard met
geluidsoverlast.
• De fiets neemt zowel stilstaand als rijdend weinig ruimte in beslag (12 keer minder
dan een auto). Omdat fietsen minder plaats innemen dan auto’s resulteert een
intensiever fietsgebruik in een grotere bereikbaarheid en minder ruimtebeslag.
• Wie fietst, staat niet in de file en kent betrouwbare aankomsttijden.
• Fietsen is gezond en ontspannend, zelfs als het regent.
• De fiets is een goedkoop vervoersmiddel.
• Fietsen is een individuele vervoerswijze met daarbij behorende voordelen: privacy,
altijd beschikbaar en van-deur-tot-deurvervoer.
Een verbetering van het fietsklimaat heeft gevolgen voor de vervoerswijzekeuze in een
stad. Het is echter niet alleen het autoverkeer dat zal verlichten. Ook, en vooral, het
openbaar vervoer en het wandelen zijn rechtstreekse concurrenten voor de fiets.
Desalniettemin kan een verhoogd gebruik van de fiets bijdragen tot een verhoogde
leefbaarheid en veiligheid.
De behoefte aan een eigen afzonderlijke verkeersruimte voor voetgangers en fietsers
hangt af van de specifieke omstandigheden. In principe is daartoe geen behoefte indien
het verkeersgedrag van de andere verkeersdeelnemers wordt aangepast aan deze
kwetsbare verkeersgebruikers, zoals bijvoorbeeld in woonerven, winkelerven, of door
andere snelheidsbeperkende maatregelen in zone 30-gebieden. Indien de hinder door
andere verkeerssoorten niet kan worden voorkomen, wordt de behoefte aan eigen, van
het overige verkeer gescheiden voorzieningen groot. In bepaalde gevallen wordt zelfs het
verdringen van bepaalde andere verkeerssoorten noodzakelijk. Bij de verdeling van de
ruimte op de wegvakken en de kruispunten is het dan ook belangrijk de belangen van een
functioneel autonetwerk goed af te wegen met die van een goed fietsnetwerk.

STAD BRUSSEL

februari 1998

GemOP BRUSSEL - DEELPLAN LAKEN

BASISDOSSIER

253

De confrontatie tussen het fietsverkeer en het autoverkeer zal aantonen in welke straten
scheiding van fietsverkeer en autoverkeer moet worden voorzien en welk type
voorzieningen de voorkeur verdient. De scheiding fiets-auto is afhankelijk van het
snelheidsverschil tussen fiets en auto en de intensiteiten van het autoverkeer. In de
volgende tabel is dit nader uitgewerkt, daarbij is rekening gehouden met een rijsnelheid
van 15 km/u voor de fiets. De rijsnelheid van fietsers is vrijwel onafhankelijk van de
voorzieningen (uit waarnemingen).
Tabel 3
Voorzieningen fietsverkeer in relatie tot het snelheidsverschil met het autoverkeer
rijsnelheid auto

snelheidsverschil auto-fiets

speciale voorzieningen

30 km/u

15 km/u

geen

40 km/u

25 km/u

fietsstrook (1,5 m) op de rijbaan

50 km/u

35 km/u

vrijliggend fietspad (1,5 m) met veiligheidsstrook (1 m)

60 km/u

45 km/u

vrijliggend fietspad (1,5 m) met veiligheidsstrook (1 m)

meer dan 45 km/u

fietsroute (3 m)

70 km/u of meer

In het geval van eenrichtingsstraten moeten, tenzij de ruimte ontbreekt, fietsers zich
principieel in tegenrichting kunnen verplaatsen (“beperkt eenrichtingsverkeer”). Nu al
gebeurt het dat men in sommige straten in tegenrichting fietst, zonder wettelijke
bescherming. Beperkt eenrichtingsverkeer kan een wezenlijke bijdrage leveren aan de
uitbouw van en goed fietsnetwerk. De fietsers krijgen de beschikking over een
uitgebreider wegennet zodat ze minder moeten omrijden. De veiligheid komt hier niet
mee in het gedrang. Na het invoeren van beperkt eenrichtingsverkeer verandert het
ongevallenbeeld niet en leidt zelfs samen met de invoering van een zone 30 tot een
aanzienlijke verbetering.
In de volgende tabel zijn criteria opgesomd in verband met het al dan niet toelaten van
fietsers in tegenrichting in eenrichtingsstraten.
Tabel 4
Criteria voor het toelaten van fietsers in tegenrichting in relatie met de rijwegbreedte
rijwegbreedte
(tussen de
kantstenen)

snelheid autoverkeer

intensiteit autoverkeer

vrachtverkeer

o.v.

parkeren

minder dan 3,5 m

minder dan 30 km/u

minder dan 200 mvt/u

minder dan 5 %

geen

rechts

3,5 m - 4,2 m

minder dan 40 km/u

200 - 400 mvt/u

meer dan 5 %

geen

rechts

4,2 m - 5 m

minder dan 50 km/u

meer dan 400 mvt/u

meer dan 5 %

route o.v.

rechts

30 - 50 km/u

meer dan 400 mvt/u

meer dan 5 %

route o.v.

links of
dubbelzijdig

meer dan 5 m

Niet alleen langsvoorzieningen zijn belangrijk voor de veiligheid van de fietser. Ook op
de kruispunten moeten maatregelen genomen worden. Vooral bij het oversteken van een
kruispunt is de fietser heel kwetsbaar. Een mogelijke maatregel is het verkorten van de
oversteeklengte met een middeneiland. Criteria hiervoor zijn te vinden in volgende tabel.
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Tabel 5
Toelaatbare intensiteiten voor kruisingen van fietsverkeer met autoverkeer
lengte oversteek

maximaal te kruisen verkeersstroom

6m

1.200 mvt/u

8m

1.100 mvt/u

10 m

950 mvt/u

12 m

800 mvt/u

Vrijliggende fietspaden en fietspaden achter parkeerstroken moeten ter hoogte van het
kruispunt naar de rijweg toe worden gebracht om de zichtbaarheid van de fietser voor de
automobilist te verhogen.
Op kruispunten met verkeerslichten kan gedacht worden aan het scheiden van
fietsverkeer en autoverkeer in de tijd.
Mogelijkheden zijn OFOS (Opgeblazen
FietsOpstelStrook, ook wel fietssluis genoemd) en fasenregelingen waarbij fietsers
conflictvrij groen krijgen.

8.3.2

VOETGANGERS
Algemeen moet in de voorzieningen voor voetgangers onderscheid gemaakt worden
tussen gebieden waar voetgangers verblijven, bv. winkelstraten en routes waarlangs
voetgangers zich verplaatsen, bv. schoolroutes en bushaltes. De wensstructuur voor
voetgangersverkeer behandelt zowel de recreatieve wandelpaden als de voetpaden in de
centrumstraten.
Voor de voetpaden in de centrumstraten zijn de breedte van de trottoirs en het voorzien
van veilige oversteekplaatsen de belangrijkste fysische voorwaarden voor de
langsvoorzieningen voor voetgangers en minder mobielen. Een algemeen uitgangspunt
hierbij is dat elke verbetering voor de minder-validen meteen ook een duidelijke
verbetering inhoudt voor alle voetgangers. Zo is een comfortabele, voldoende brede en
obstakelvrije loopzone niet enkel voor de gewone voetgangers belangrijk, maar zeker ook
voor rolstoelgebruikers, anders-validen, bejaarden en anderen, zoals ouders met
kinderwagens.
Eén van de belangrijkste eisen is een minimale obstakelvrije loopzone van 1,50 m breedte
en 2,20 m hoogte te creëren (cfr. hoofdlijnen KB van 21 oktober 1985 van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest. De breedte van het voetpad moet minimum 1,80 m zijn om toe
te laten met een rolstoel een volledige halve draai te kunnen nemen (vooral belangrijk
voor elektrische rolwagens). Eigenlijk is de ideale breedte 2,00 m.
Een obstakelvrije ruimte betekent daarnaast ook dat rolstoelgebruikers, personen met
bewegingsmoeilijkheden of blinden onderweg kunnen vertrouwen op ononderbroken,
vlakke, aaneengesloten, effen en slipvrije trottoirs, oversteekplaatsen en pleinen. Hierbij
is ook de materiaalkeuze en de ondergrond van belang bij eventuele herinrichting.
Bij de herinrichtingsvoorstellen moet met die normen terdege rekening worden gehouden.
In afweging met de andere wensstructuren zal uiteindelijk blijken waar deze breedten
kunnen worden toegepast en waar keuzen moeten worden uitgewerkt tussen
voetgangersvoorzieningen, fietsvoorzieningen, parkeren en rijstrookbreedten.
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Wat betreft de kwaliteit van de oversteekvoorzieningen voor de voetgangers, is de
gemiddelde wachttijd indicatief. Bij kruisingen waar de voetganger zelf het moment van
oversteken moet bepalen moet het mogelijk zijn om in minimaal 95% van de gevallen
binnen de 30 seconden de straat over te steken. De gemiddelde wachttijd mag niet meer
dan 10 seconden bedragen. De maximaal te kruisen verkeersstroom zonder bijkomende
voorzieningen is afhankelijk van de lengte van de oversteek. Naarmate de oversteek
langer is heeft men meer oriëntatie nodig en kan men een minder intensieve
verkeersstroom kruisen.
Tabel 6
Toelaatbare intensiteiten kruisingen tussen autoverkeer en voetgangersverkeer
lengte oversteek

maximaal te kruisen verkeersstroom

minder mobielen

6m

1.000 wagens/uur

800 wagens/uur

8m

650 wagens/uur

450 wagens/uur

10m

450 wagens/uur

250 wagens/uur

Bij ongunstigere combinaties dan de bovenstaande moeten extra maatregelen worden
genomen. Voor minder mobielen liggen de maximaal te kruisen stromen lager, en dit
omwille van de langere reactietijden en een lagere loopsnelheid van deze voetgangers.
Voor voetgangers is naast voldoende brede voetpaden, vooral veilig oversteken van
belang. Daarbij vormen de steenwegen de grootste barrière. De oversteeklengte moet
daar worden teruggebracht door het aanleggen van een oversteekbare middengeleider.
In de lokale wegen en in de woonstraten (die ook een aantal andere functie dragen, b.v.
onderwijs), moet de veiligheid van het voetgangersverkeer worden gewaarborgd door een
drastische verlaging van de snelheid van het autoverkeer. Dit kan bijvoorbeeld met een
zone 30-reglementering.

8.3.3

WENSSTRUCTUUR FIETS- EN VOETGANGERSVERKEER
Om tot een goede fiets- en voetgangersinfrastructuur te komen moet rekening gehouden
worden met het ruimtelijk schaalniveau en het functioneren van de fiets- en
voetgangersverbinding. Het netwerk moet een zodanige vorm krijgen dat de juiste
elementen op de juiste plaats en tijd worden gezet zodat de milieu- en veiligheidskosten
worden geminimaliseerd. De kracht van de fietser en de voetganger ligt vooral in
verplaatsingen over korte afstand en in het gebruik als voor- en natransportmiddel voor
het openbaar vervoer.
Het systeem van fiets- en voetgangersverbindingen maakt deel uit van het totale
verkeerssysteem. Om een volwaardige infrastructuur te bieden moet deze aan een aantal
kwaliteitseisen voldoen. In de eerste plaats veiligheid, verder is er de directheid
(omwegen vermijden), aantrekkelijkheid (omgeving), comfort en samenhang van de
routes.
De belangrijkste routes voor het fietsverkeer en de voetgangers dienen de scholen, het
ziekenhuis, de winkelstraten en de openbaar-vervoervoorzieningen met de woonwijken
te verbinden.
In hoeverre straten moeten worden aangepast om het fiets- en voetgangersverkeer veilig
te kunnen afwikkelen is mee afhankelijk van de functie van die straten voor de overige
verkeerscategorieën en de beschikbare ruimte. De confrontatie tussen de wensstructuur
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voor het fiets- en voetgangersverkeer en die voor het auto- en vrachtverkeer zal aantonen
in welke straten een scheiding van verkeer zal moeten worden voorzien en welk type
voorziening de voorkeur verdient.
In de planning van routes gaat men er dikwijls van uit dat de fietser en voetganger uit het
hoofdwegennet (bv. de Koninklijke Parklaan) moet worden geweerd. Als alternatief
wordt er dan gezocht naar min of meer parallelle routes doorheen woonstraten of langs
waterwegen. In veel gevallen ligt een heel terechte zorg om de veiligheid van de fietser
en voetganger ten grondslag van deze filosofie. Vaak ontbreken goede voorzieningen op
dit hoofdwegennet, dikwijls ligt ook de snelheid van het autoverkeer er veel te hoog om
veiligheid te kunnen garanderen. Het is echter ondanks alles verkeerd om die
argumentatie consequent te volgen en alleen maar aandacht te besteden aan die
alternatieve routes. Het hoofdwegennet in Laken, vervult immers niet uitsluitend een
(auto-)verkeersfunctie, integendeel : de aanwezigheid van belangrijke woonfuncties,
diensten, toeristisch-recreatieve functies, etc. maken de bereikbaarheid van die
hoofdwegeninfrastructuur tot een absolute noodzaak voor het langzaam verkeer.
Recreatieve fietsers en voetgangers (o.m. toeristen) zijn meestal weinig ervaren met de
route die ze afleggen en willen een ontspannende rit of wandeling. De recreatieve fietser
of wandelaar moet over zijn hele traject over veilige en comfortabele voorzieningen
kunnen beschikken. Daarom is het van belang dat op de recreatieve routes de fietsers en
voetgangers zo weinig mogelijk in conflict komen met de andere weggebruikers. Indien
mogelijk moeten recreatieve routes gelokaliseerd worden langs rustige woonstraten en
doorheen parken. Langs de drukke hoofdwegen moet volledige scheiding worden
nagestreefd. Oversteekbewegingen over drukke wegen moeten vermeden worden of
beveiligd met een middenberm, zebrapad en eventueel verkeerslichten.
In Laken moeten volgende tracés verder uitgewerkt worden :
• Langsheen het Koninklijk tracé, als verbinding tussen de kerk van Laken, de parken,
het Koninklijk kasteel, het Chinese paviljoen en de wijk Mutsaard. Deze verbinding is
zowel functioneel als recreatief-toeristisch.
• Een (recreatieve) verbinding tussen de kerk van Laken, doorheen de parken naar de
Heizel.
• Een verbinding tussen het Bockstaelplein en de woonwijken er rond naar het Park van
Laken.
• Een directe verbinding tussen parking C en het Eeuwfeestplein, Kinepolis, het stadion,
enz.
• Een (fiets)verbinding tussen Neder Over Heembeek en het station van Schaarbeek.

8.3.4

FIETSSTALLINGEN
Er is een groot aantal redenen om te zorgen voor goede stallingsmogelijkheden voor de
fiets. Op de eerste plaats stimuleren goede stallingsmogelijkheden het fietsbezit en het
fietsgebruik. De angst voor diefstal of beschadiging is immers een reden om minder van
de fiets gebruik te maken of een slecht onderhouden fiets te gebruiken. Goede
stallingsmogelijkheden zijn ook in het belang van de voetgangers.
Op drukke
fietsbestemmingen kan de doorgang op het voetpad versperd worden door fietsen
wanneer fietsstallingen ontbreken. Ook de kwaliteit van de ruimte is met goede
fietsstallingen gebaat : de fiets wordt niet meer om het even waar gezet. Door goede
stallingsmogelijkheden voor fietsers op zeer korte afstand van de bestemming te situeren
kan een bijdrage worden geleverd aan de verschuiving van autoverkeer naar fietsverkeer.
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Vooral in het centrum kan dit tot belangrijke ruimtebesparingen leiden.
autoparkeerplaats kunnen immers tot 12 fietsen gestald worden.

Op één

Nabij de instellingen die veel publiek trekken dienen stallingen voor fietsen te worden
voorzien. Afhankelijk van de functie moeten de stallingen op eigen terrein worden
gerealiseerd (onderwijs, kantoren) of bij meer publiek gerichte functies (postkantoor,
winkels enz.) op publiek toegankelijke terreinen.
De hoofdfunctie van een
stallingsvoorziening is gelegenheid bieden de fiets aan het eind van elke rit op te bergen.
De fietsstalling moet zo dicht mogelijk tegen de bestemming liggen, veilig voor diefstal
en vandalisme zijn en in bepaalde gevallen ook beschermd tegen weersinvloeden zijn.
Fietsstallingen moeten voldoende vrije ruimte laten op het voetpad : minimaal 1,5 m, in
drukke gebieden (school) 2,4 m. Een fietsstalling moet bij voorkeur geplaatst worden als
vervanging van parkeerplaatsen, eerder dan op het voetpad.
Uit deze beschouwingen volgen ontwerp-eisen voor fietsstallingen :
Tabel 7
Voorzieningen voor fietsstallingen
bestemming

stallingsvoorziening

scholen

overdekte bewaakte stalling of collectieve bergruimte

openbare gebouwen

fietsrekken met aanbindmogelijkheden

bushaltes, station

overdekte bewaakte
aanbindmogelijkheden

winkelcentra, sportvoorzieningen,
recreatievoorzieningen

fietsrekken met aanbindmogelijkheden, overdekt bij lange verblijfsduur,
bewaakt in diefstalgevoelige gebieden

stalling

of

overdekte

fietsrekken

mett

In Laken komen volgende zones prioritair in aanmerking voor fietsstallingen : de functies
op het Heizelplateau, Bockstaelplein, de ingangen van de verschillende metrostations, het
tramstation De Wand.

STAD BRUSSEL

februari 1998

GemOP BRUSSEL - DEELPLAN LAKEN

BASISDOSSIER

258

9

NATIONALE EN INTERNATIONALE FUNCTIES
Het confirmeren en versterken van de nationale en internationale rol van Brusselhoofdstad en van Laken als belangrijke medespeler hierbij, is een constante geweest bij
het overwegen en definiëren van de doelstellingen en maatregelen.
De verschillende doelstellingen en maatregelen voor de functies met een bovenstedelijke
aantrekking moeten maximaal gecombineerd worden om Laken binnen de
(inter)nationale context optimaal te laten functioneren.
Voor de Heizel (met onder meer het Koning Boudewijnstadion, de expohallen en
Bruparck) moet samen met andere (potentiële) aantrekkingspolen op (inter)nationaal
niveau een positief kader gecreëerd worden om een kwalitatief imago uit te dragen van
het ‘internationale Laken’, maar dit steeds vanuit een positieve wisselwerking met de
‘basisfuncties’ wonen en werken, zodat de internationale uitstraling van Laken een
duurzame meerwaarde wordt voor de rest van Laken.
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10.

OPENBAAR BEHEER
De belangrijkste maatregelen op het vlak van openbaar beheer moeten uitgewerkt
worden in functie van de volgende bedenkingen.
Bij de opmaak van het Gemeentelijk Ontwikkelingsplan werd - omwille van de noodzaak
aan een globale aanpak, gezien de verwevenheid van de diverse maatschappelijke
domeinen - met de specifieke bevoegdheidsdomeinen van het College en de
Administratie geen rekening gehouden.
Diverse maatregelen vereisen een initiatief dat de strikte bevoegdheidsdomeinen
overstijgt. Een grote uitdaging zal er in bestaan meer flexibele, tijdelijke,
samenwerkingsverbanden tot stand te brengen binnen het huidige bestuurlijke kader.
Uit gesprekken met de verschillende departementshoofden is duidelijk gebleken dat bijna
alle diensten te kampen hebben met een gebrek aan het nodige personeel. Deze
uitzichtloze situatie leidt in vele gevallen tot het achternahollen van de feiten, waarbij
men enkel kan reageren op autonome ontwikkelingen, zonder te kunnen anticiperen en
dus sturend op te treden.
De reorganisatie van de diensten is echter voorwerp van een discussie die het
Gemeentelijk Ontwikkelingsplan overstijgt.
De operationele indeling van het grondgebied van de Stad Brussel - voor de opmaak van
het Gemeentelijk Ontwikkelingsplan - beantwoordt ook aan duidelijke ruimtelijke
entiteiten.
In analogie met de Afvaardiging voor de Ontwikkeling van de Vijfhoek, en in het licht
van het vele opzoekings- en inventarisatiewerk dat reeds door de stedelijke diensten
gedaan is, aangevuld met de nieuwe aanzet van het Gemeentelijk Ontwikkelingsplan, tot
het opmaken van databanken, zou er ook minimaal één persoon binnen de administratie
moeten afgevaardigd worden die zich speciaal bezighoudt met de begeleiding van de
initiatieven in elk van de deelgebieden van de Stad Brussel.
De maatregelen kunnen van drieërlei aard zijn :
1. Organisatorische maatregelen.
2. Investeringsmaatregelen.
3. Uitwerkings- of wijzigingsmaatregelen inzake gemeentelijke verordeningen.
De uitvoering van alle maatregelen van het plan vereist een hoeveelheid middelen die de
financiële mogelijkheden van de Stad ver te boven gaat. Voor de realisatie van de
prioritaire projecten - die in het Planproject bepaald zullen worden - zal moeten gestreefd
worden naar een optimaal hefboomeffect van deze projecten en naar specifieke
financieringsvormen met publieke en private partners.
Sommige programma’s kunnen gerealiseerd worden met weinig financiële middelen,
andere zullen een goed gefaseerde aanpak vereisen, met het oog op de gefaseerde
toewijzing van fondsen.
Dit veronderstelt het duidelijk omschrijven van de prioriteiten, zowel gericht naar de
dringendste behoeften voor de bevolking en voor de diverse economische, recreatieve,
culturele, sociale activiteiten, als voor de inrichting van de ruimte. De maatregelen
worden genomen in functie van een duurzame ontwikkeling en een maximale interactie.
Op het vlak van investeringen in gebouwen en terreinen, moeten we hier in het bijzonder
wijzen op de vele eigendommen van openbare en semi-openbare instellingen. Deze
eigendommen leggen een belangrijke initiatiefmogelijkheid bij de besturen, de
eigendommen moeten maximaal benut worden en mogen zeker geen rem zijn op de
ontwikkelingen.

STAD BRUSSEL

februari 1998

GemOP BRUSSEL - DEELPLAN LAKEN

BASISDOSSIER

260

In verdere dialoog met de bevolking en de betrokken instanties zullen de maatregelen in
het Planproject uitgewerkt worden tot effectieve interventies en initiatieven die de
komende jaren de ontwikkeling van Laken zullen sturen. De rol van zowel het Gewest,
als de Stad Brussel met de diverse stedelijke diensten zal hierbij van bijzonder belang
zijn.
Tenslotte willen we nog wijzen op het feit dat een jaarlijkse opvolging en evaluatie van
de voorstellen vanuit het Gemeentelijk Ontwikkelingsplan een absolute voorwaarde is
voor een goede realisatie en bijsturing.
Het gemeenschappelijke deel van het Gemeentelijk Ontwikkelingsplan Brussel zal hier
verder op ingaan.
Andere maatregelen :
-

Verbeteren van de coördinatie tussen de verschillende bevoegde overheden, meer in
het bijzonder op het gebied van gedeelde en overlappende bevoegdheden zoals het
wonen.

-

Een inventaris opstellen van gedeeltelijk of volledig braakliggende terreinen en
leegstaande gebouwen naar typologie (woningen, handel, industrie, ...) die moet
toelaten om snel en punctueel te kunnen interveniëren.

-

Ontwikkelen en stimuleren van gemengde renovatieprojecten in het zuiden van Laken
(menging van ateliers en wonen) evenals initiatieven die uit het wijkcontract
voortvloeien.

-

Waken over de toepassing van leegstandsbelasting op zowel volledig als gedeeltelijk
leegstaande en niet-onderhouden gebouwen.
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DEEL 3
ALGEMENE MAATREGELEN INZAKE
INRICHTING
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1.

DE VOORNAAMSTE BELEIDSKOERSEN INZAKE DE
BODEMBESTEMMING

KAART 49
In het GemOP wordt vooral gestreefd naar een kwalitatieve benadering van de toekomstige
ontwikkelingen inzake bodembestemming. In die zin is er overeenstemming met het GewOP.
De zones waar de doelstellingen van het GemOP de huisvesting kwalitatief wensen te ondersteunen
en uitbouwen komen overeen met de perimeters voor de bescherming van de huisvesting uit het
GewOP.
Eenzelfde overeenstemming geldt voor de zones waar in de doelstellingen van het GemOP huisvesting
en bedrijven naast elkaar kunnen bestaan met de perimeter voor de herontplooiing van de huisvesting
en de bedrijven, waarbij het GemOP als expliciete doelstelling een voldoende grote mengingsgraad
vooropstelt.
Wat betreft het opstellen van het basisdossier - met name de diagnose van de huidige toestand en de
analyse van de gewenste ontwikkelingen in Laken - kadert het GemOP binnen de visie omtrent de
bodembestemmingen zoals zij wordt uitgedrukt in het GewOP.
In de volgende fase - volgend op de opstelling van het basisdossier - met name het opstellen van het
planproject, waarin de gewenste ontwikkelingen verder worden gedefinieerd, kunnen wel eventuele kleinschalige - wijzigingen geformuleerd worden. In deze optiek is een belangrijk element van
coördinatie te realiseren met het opmaken van het Gewestelijk Plan van de Bodembestemming.

STAD BRUSSEL
februari 1998

GEMOP BRUSSEL - DEELPLAN LAKEN

BASISDOSSIER

262

2.

DE OP TE STELLEN OF TE WIJZIGEN BIJZONDERE
BESTEMMINGSPLANNEN

TE BEHOUDEN BBP’S
REFERENTIE
BBP 49-04 Mutsaard
BBP 48-02 bis HoubaHospitaal
BBP 48-02 ter HoubaHospitaal
BBP 48-06 bis Prins
Karelsquare - Sint-Annadreef
BBP 48-22 Onze-Lieve-Vrouw
van Laken
BBP 50-01 Van Praet
BBP 50-01 bis Van Praet

MOTIVERING

VOORSTELLEN

GEDEELTELIJK TE HERZIENE BBP’S
REFERENTIE
BBP 48-18 bis
blok gevormd door de
Delva-Steyls-Vanham en
Fontainestraat

MOTIVERING
BBP stemt niet overeen
met de bestaande
toestand.

BBP 48-16 bis
Houba-Heizel

Het BBP beantwoordt
niet meer aan de
realiteit.

BBP 48-05
Prins Karelsquare

BBP stemt niet overeen
met het GewOP
(perimeter voor
bescherming van de
huisvesting) en met de
bestaande toestand.

BBP 49-03
Mutsaard

De tuinwijk van de
“Lakense Haard”
beschermen.

STAD BRUSSEL
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VOORSTELLEN
De zone die gereserveerd is voor de
scholen van de Stad Brussel en niet
opgenomen is als zijnde eigendom
van de Stad Brussel, opnieuw
bestemmen als woonzone.
Het deel van de zone die
gereserveerd is voor de scholen
maar niet gerealiseerd, opnieuw
bestemmen als woonzone.
De industriële zone begrepen tussen
de Kroonveldstraat, de
Chrysantenstraat en het kerkhof
bestemmen als gemengde woon- en
werkplaatszone om conform te zijn
met het GewOP (gemengd woonen bedrijfsgebied).
De schoolzone Gustave
Demanetstraat waar zich de
“Lakense Haard” bevindt, als
residentiële zone bestemmen.
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AF TE SCHAFFEN BBP’S
REFERENTIE
BBP 60-37 en 48-02
Modelwijk

MOTIVERING
Stemt niet overeen met
de filosofie van het
GewOP.

BBP 31r/4 Koninginnelaan

BBP verouderd ten
opzichte van de
huidige toestand.

BBP 31r/6 Koninginnelaan

BBP verouderd ten
opzichte van de
huidige toestand.
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VOORSTELLEN
Het project dat door het BBP 60-37
ondersteund wordt, doet niet alleen
afbreuk aan de eenheid en de
overzichtelijkheid van het gebied
(nieuwe bouwwerken worden hier
ingeplant zonder enige verbinding
met de oudere gebouwen, te dicht op
elkaar staande gebouwen), maar
veroorzaakt bovendien een sterke
verhoging van de densiteit van de
bebouwing t.o.v. van de open
recreatiegebieden. Zodoende riskeert
men een ghetto te creëren terwijl dit
gebied net goed functioneert dankzij
de goede kwaliteit ervan en het
aantal recreatiegebieden . Het gaat
er niet om nieuwe constructies totaal
uit te sluiten maar wel om een
evenwicht te vinden tussen het
woningenbestand en de openbare
ruimten. Eveneens dient ervoor
gezorgd te worden dat bij integratie
van nieuwe constructies het gebied
coherent blijft. Daarom stellen wij
bijvoorbeeld voor om nieuwe
woningen, van het type rijwoning, in
te planten langsheen de Romeinse
Steenweg grenzend aan de huidige
rooilijn. Men zal eveneens de
inplanting van een bejaardentehuis in
de zone in overweging nemen.
Actualisering van het BBP teneinde
de kwaliteit van de woningen te
vrijwaren (perimeter voor
bescherming van de huisvesting van
het GewOP) : de zone bestemd voor
binnenplaatsen en tuinen is bijna
volledig bebouwd.
Gedeeltelijke bestemming van het
BBP 31r/4 met het oog op de
uitbreiding van een school;
uitbreiding niet gerealiseerd. De
momenteel leegstaande gebouwen
binnen deze uitbreidingszone zouden
bijgevolg opnieuw bestemd moeten
worden als woning (perimeter voor
bescherming van de huisvesting van
het GewOP).
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BBP’S IN ONDERZOEK OF NOG OP TE MAKEN
BBP 60-29 HEIZEL
BBP CLAESSENSSTRAAT
De procedure voor deze BBP gelegen naast de Belgacom zone is ingezet om er een opleidings- en
wooncentrum te vestigen. In de mate waarin deze BBP tegenstrijdig zou zijn met de huidige
bestemming voorzien in het GewOP moet een herziening van het GewOP in overweging genomen
worden.
BBP SPOORWEGZONE (TEN ZUIDOOSTEN VAN HET BOCKSTAELPLEIN)
Optie van het GemOP om hier een zone te creëren met gemengde bedrijven - zone die men wenst
te behouden - en het aanleggen van een lokale groene zone ten zuiden van Laken waar de
dichtbevolkte wijken over weinig groene ruimte beschikken.
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3.

PRIORITAIR TE ONTWIKKELEN TERREINEN

• Het terrein van de NMBS langs de spoorwegbundel tussen de Bockstaellaan en Turn & Taxis
(voorstel om een BBP op te maken).
• De terreinen langs het kanaal (BBP in opmaak naast de Belgacomsite).
• De zone van het wijkcontract - in deze zone moet een coherente investeringspolitiek gevoerd
worden.

4.

INRICHTING VAN OPENBARE RUIMTES EN
VERPLAATSINGSBELEID

1. Het samenbrengen van de Van Praetlaan en de Vuurkruisenlaan op het tracé van de
Van Praetlaan met het herleiden van het profiel van de Van Praetlaan tot 2 x 2 rijstroken en
het terugbrengen van de Vuurkruisenlaan tot een locale ontsluitingsweg.
2. Het kruispunt op het einde van de A12 zodanig inrichten dat we hier een stadspoort creëren
en tot hier het ruimtelijk beeld van de Paleizenstraat doortrekken (i.p.v. het beeld van de A12
tot aan het kanaal).
3. Herstructureren van het verkeersknooppunt Van Praetlaan-Vilvoordsesteenweg (aansluiting
met Neder-over-Heembeek).
4. Herstructureren van de De Troozsquare met een duidelijke, ruimtelijke benadering van de
toegang Paleizenstraat en Koninginnelaan.
5. Afsluiten van de Dikke Lindenlaan om het Park van Laken met het Ossegempark te verbinden
6. Een circulatieplan voor de ontsluiting van de Heizel, waardoor we een centrale middenzone
als prioritaire voetgangerszone kunnen inrichten.
7. Het herstructureren van het openbaar vervoersnetwerk en het verbeteren van de
dienstregeling.
8. Invoeren van zone 30-gebieden in woonwijken en beperkt éénrichtingsverkeer behalve voor
fietsers.
9. De toegangen van scholen veiliger maken door het realiseren van bredere voetpaden, betere
oversteekmogelijkheden, organiseren van het afzetten en ophalen van de kinderen, goede
aansluitingen met de haltes van het openbaar vervoer.
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5.

RELATIES MET PLANNEN VAN HOGER SCHAALNIVEAU

De voorschriften van het GewOP en van het Gewestplan blijven van kracht in die zones waar geen
enkele wijziging wordt voorgesteld. Niettegenstaande dat, kan er een opmerking gemaakt worden
i.v.m. de woongebieden en de gemengde woon- en bedrijfsgebieden die zich in de perimeter voor
bescherming van de huisvesting bevinden. Momenteel wordt de vloeroppervlakte voor kantoren
beperkt tot 500 m² per onroerend goed (per bouwblok geldt, behoudens afwijkingen, een
oppervlakteverhouding kantoor/vloer < 0,1). Gezien de morfologische typologie en de belangrijke
residentiële functie van Laken, zou deze maximumgrens van 500 m² verlaagd moeten worden voor
gebouwen van het type ééngezinswoningen teneinde de woonfunctie te ondersteunen. Het is
duidelijk dat deze maatregel niet bedoeld is om de vrije beroepen te beperken maar veeleer om het
gemengd karakter van het gebied te bevorderen.
Wat het GewOP betreft, stelt het reglementaire luik van het GemOP de volgende wijzigingen voor :
-

-

verplaatsing van de transit parkingzone voorzien op het Heizelplateau naar de buitenkant van het
plateau, langsheen de ring (bv. op het verlengde van parking C);
de zone ten oosten van de Eeuwfeestlaan wijzigen, de geplande bestemming stemt immers niet
overeen met de filosofie van het GemOP die ernaar streeft van het Heizelplateau een kwalitatief,
coherent geheel te maken. Dit gebied voor openluchtsport dient bijgevolg herbestemd te worden
vooral als gebied van uitrusting van collectief belang of van openbare diensten. Zodoende wordt
de openbare ruimte tussen het Tentoonstellingspark en het Atomium herzien.
de mogelijkheden nagaan die de terreinen langsheen de spoorweg, tussen het Bockstaelplein en
spoorvertakking naar Thurn & Taxis bieden om er een BBP van op te maken.

Het GemOP Laken voorziet een wijziging van de bestemming van het gebied rond het OCMWterrein begrensd door de Tuinbouwstraat (ééngezinswoningen en groene ruimte), en er rijzen ook
vragen over de toekomstige bestemming van de Kadettenschool. De mogelijkheden van deze
ruimtes zullen later aan bod komen in het planproject.
De twee nog van kracht zijnde onteigeningsplannen (zie bladzijde 163) moeten afgeschaft worden
aangezien het feit dat beide voorbijgestreeft zijn en niet meer relevant zijn.
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LAEKEN
“... De la vie active ... aux racines de l’homme ...”

Omar Khayyam dit dans l’un de ses poèmes: « Oh! que de temps où nous ne serons plus, et où le monde sera
encore! Il ne restera de nous ni renommée ni trace. Le monde n’était pas incomplet avant que nous vivions, il n’y
sera rien changé non plus quand nous en serons partis »
La ville se couche... Notre-Dame se dresse sous mes yeux. Ses marches avalent mes pas. Devant elle, une longue
langue de macadam déverse un bruit irrespectueux. Des chauffeurs vont et viennent à l’intérieur de caissons
rugissants. Notre-Dame veille sur eux, ces gens qui ne savent sans doute plus qu’elle existe. Ils la frôlent et la
refrôlent, fâchés parfois, de ne pouvoir aller tout droit...
Je regagne ma voiture. Le silence apaise un bref instant ce bout de place dénudé, presque laissé à l’abandon... Sur
les pavés déchaussés, un vieux monsieur assure son pas. Tel un piolet, sur les pentes caillouteuses, sa canne cherche
le pas suivant. Il s’arrête. Une ou deux voitures l’effleurent. Son corps se crispe. Il n’esquisse plus le moindre geste.
Une chenille de phare jaune croise une chenille rouge qui s’engouffre sous le pont. Il jette un dernier regard
mélancolique en direction de l’autre côté de la rue et....
Quatre pneus dévalent à toute allure. Sa canne fait demi-tour. Il passe devant la confiserie, monte nerveusement la
petite rue...
Je le suis. Les portes me laissent entrevoir un café vivant et chaleureux. Concours en tout genre sont à l’annonce.
«Le coeur du quartier » comme je le surnommerai en le quittant. Plusieurs associations sportives y ont élu leur
domicile pour des troisièmes mi-temps arrosées.
Le patron reste attentif à l’ambiance. Chahutées ou feutrées, les bribes de discussions colorent l’atmosphère.
Hommes et femmes la créent au gré de leur humeur, de leur conversation, de leur verre dégusté. Le vieil homme et
sa canne sont accoudés au bar.
Un couple grisonnant est assis dans le fond. Deux couples plus jeunes «tapent» la carte dans une fin de partie
endiablée. Tous paraissent heureux en ce lieu convivial. Ils y vivent comme chez eux. Je m’assieds et....
- Une chope monsieur?
- Oui et mettez-en une au vieux monsieur là-bas, de ma part.
Une volute bleue entoure des verres de mousse jaune en col blanc. De vieux bancs accueillants causent d’hier et
d’aujourd’hui avec des miroirs polis qui en ont vu d’autres. Aux toilettes, les portes se transforment en Far-West. Sur
le mur du fond, une horloge tourne à l’envers...
- Cela vous étonne, dit le garçon?
Perplexe, je regarde ma montre.
- Oui, c’est l’heure exacte! Simple inversion d’horloger, pittoresque n’est-ce pas? Merci pour la bière, mais... Vous
aimez Notre-Dame?
- Beaucoup! Vous venez souvent ici?
- Vous savez, ici, c’est un café d’habitués. Et puis... Regardez la carte... Les bières les moins chères de Bruxelles...
et... tout le monde vient ici... Avocat ou manoeuvre... le vendredi, l’endroit ne désemplit pas.
- Le vendredi?
- C’est comme la voie rapide là-dehors!
- Pourquoi vivez-vous à Laeken?
- Demandez au « Penseur »...
- Au « Penseur »?
- Lui vous expliquera tout.
- Où habite-t-il?
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- Cimetière de Laeken! Ne me dites pas que vous ne le connaissez pas?
- Si...Oui... Le « Penseur » de Rodin, pelouse numéro neuf, n’est-ce pas?
- Bonne chance petit. Il n’est pas très causant. Tu comprends.... Il pense... Il pense....
Et merci pour la chope!
Ce matin, un épais brouillard dépose une couronne matelassée au pied de Notre-Dame.
Il fait froid! Les grilles du cimetière ne sont pas encore ouvertes. Une pâtisserie s’éveille... Une dame très aimable
réchauffe mon ventre affamé de quelques délices, et notamment d’un maton savoureusement englouti. Deux
voitures ornent à présent la place. Une fois la couque enterrée, je m’engage à l’intérieur des dédales du cimetière.
L’endroit dévoile ses secrets; Statues, créativités éblouissantes, splendeurs d’artistes présents « à jamais »... Et cette
impression que les morts vivent toujours, et cette impression qu’il doit faire bon d’être mort dans un tel endroit...
On sent la vie couler dans les artères du vieux cimetière. Même la végétation s’est élevée dans une grandeur sans
nom. Plus loin, un vieux saule pleureur trône majestueusement sur ses défunts sujets. Telle une main protectrice, il
veille au cas où... Ses branches s’épandent en saccades de larmes interminables.
Vision autrement plus révélatrice que celle malheureuse des galeries souterraines barrées de toute incursion
humaine... Pourrais-je les découvrir avant ma mort?
Sur deux rangées de carrés gris, posés à même le sol, je « labyrinthe » entre les sculptures. On sent le sol bouger.
Toujours cette impression que rien n’est mort ici. Même le coeur gothique de l’ancienne église a survécu et trône
majestueusement...
Et soudain...un profond respect m’envahit. Ma gorge se noue. Mes oreilles font taire toutes ses voitures qui passent
si près... Trop près! Ces monstres crachotants bousculent de leur bruit ce lieu paisible. Il est là devant moi... Là...
Il paraît dans la fleur de l’âge. Il est verdâtre, mais beau... A quoi peut-il bien...?
-

Monsieur, monsieur... Monsieur?
Parlez plus haut! Comment voulez-vous que je vous entende?
Excusez-moi (balbutiant), on est dans un cimetière, et...
Vous trouvez?
Je crois (balbutiant)... enfin, euh... Il y a des tombes et...
Aux heures de pointes, j’ai l’impression d’être dans un supermarché la veille de Noël et la journée... j’ai
l’impression d’être à l’aéroport de Zaventem, alors les tombes vous savez...
Ah bon, Ah bon...et
Que voulez-vous au juste?
Laeken, je souhaiterais...
Ah Laeken... Asseyez-vous et Ecoutez!

Entre palais de verdure et palais de voitures, Laeken s’interroge sur l’homme. Cet être fait de chair et de sang,
comme cette forêt peuplée d’arbres et de feuilles... Cet être d’or et d’argent, comme ces chars toussants de
carburant... L’homme...
Doit-il s’entasser dans des rues sans âme, dans des immeubles tristes de leurs façades?
Tant de maisons de maîtres ne demandent qu’à renaître, tant de rues espèrent s’illuminer un jour à nouveau... Les
trottoirs sont tous prêts à accueillir magasins et badauds déambulants. Laeken s’interroge. Et l’homme?
Comment marier passé florissant et futur aux noms ronflants? Brupark, Kinepolis sont-ils si différents du Belvédère et
du Stuyvenberg? Tous attirent ou ont attiré en leur nom foules de touristes et d’autochtones. Tous ont attisé la
curiosité de l’enfant qui sommeille en l’homme.
Laeken s’interroge. Et l’homme?
Dans les parcs, les enfants jouent. Loin de ces préoccupations, ils s‘amusent. Ballons, vélos, cache-cache, les
petites têtes brunes ou blondes s‘éclatent. L‘un d’eux m’interroge:
- Dis monsieur si tu écris quelque chose sur nous et notre ville, tu peux dire qu‘on voudrait des pistes cyclables à
Laeken ?
- Comment t’expliquer... Ce n’est pas moi qui décide... Je ne fais qu’écrire quelques lignes...
- Nos parents refusent qu‘on vienne au parc à vélo, ils ont peur du trafic. Et puis, on ne peut pas rejoindre les autres
parcs, il n’y a pas de pistes entre eux.
- Je le dirai, c’est promis!
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- Tape-là! Crache et jure!
Le « Penseur » laisse défiler ses pensées. Je m’assieds à même le sol légèrement humide du cimetière et je l’écoute:
Que dire alors de l’Atomium? Ses boules grises trônant à l’entrée des routes du palais du Heysel... Troublant!
Surprenante similitude avec Notre-Dame de Laeken invitant au Palais Royal. A chaque époque son entrée, diront les
diplomates. L’homme, être infiniment petit, comme le lui rappelle sans cesse ces quatre constructions.
Majestueuses et si différentes! Et pourtant...
N’est-ce pas lui qui les a construites? Ne doit-il pas en être fier? N’est-ce pas lui qui a construit le Laeken
d’aujourd’hui? Lui qui le sortira de sa crise d’adolescence pour réaliser celui de demain?
Cet être de chair souhaitait une ville de vie. Elle a vécu. Elle n’a pas fini de vivre.
Dans cette ville en pleine croissance, l’homme rêve de marier voiture et verdure, pâquerette et parcmètre.
L’espace de Laeken a grandi de ses rêves. L’habitant souhaite rapprocher le rêve du quotidien. Il rêve d’une place
Bockstael silencieuse de voiture et criante de bouches humaines. Il rêve de rues illuminées et accueillantes le soir,
de longues balades dans les avenues au passé architectural foisonnant. Laeken n’a pas oublié Laeken. L’habitant a
simplement oublié de rappeler qu’il existait, ou peut-être n’a-t-il pas crié assez fort. Les artères de la ville se
surprennent à rêver de famille dévalisant pacifiquement boutiques pittoresques et grands magasins...
Le « Penseur » se tait. Immobile, je respecte cet instant.
Je me surprends à découvrir un Laeken différent, un Laeken plus proche des hommes qui y vivent. Un Laeken plus
en harmonie avec le Vieux Laeken... Je me souviens des Laekennois rencontrés dans le parc. Ces hommes frappant
la balle avec leurs fils.
Ces femmes détendues regardant leurs enfants courir en pleine nature, comme si la famille vivait dans un village.
Ces enfants assis sur un banc se racontant des histoires, loin des adultes. Le Laeken des parcs... Le Laeken des
autochtones.
Et le « Penseur » de se promener, à nouveau, dans les méandres de sa charmante ville:
Toutes ces voitures savent-elles qu’elles passent à quelques mètres du cimetière de Laeken, qu’elles longent les
Serres Royales et ses magnificences colorées? Ne ternissent-elles pas le Pavillon chinois, et sa riche collection en
porcelaine; sans oublier la Tour japonaise, arrivée en droite ligne de Paris?
Ont-ils seulement conscience de cette richesse? Pourquoi aux heures de pointe, au lieu de piaffer d’impatience et de
se ronger les sang... Pourquoi ne se garent-ils pas pour visiter ces merveilles?
Sais-tu qu’il est périlleux et presque suicidaire de vouloir rallier l’autre côté de la rue? Pourquoi n’ont-ils jamais
construit un pont ou un souterrain?
- Je sais, j’ai vu un vieux monsieur y renoncer, voici un instant.
Heureusement, tout n’est pas perdu.
accotements aménagés. .

Regarde la Drève Sainte-Anne.

Qu’ il serait bon de déambuler sur des

Arrêt drève Sainte-Anne. Une maison sortie des meilleurs westerns attire deux badauds. A l’ombre des arbres, un
balcon dévoile sans honte ses différences. Son bois interpelle. Que fait-elle ici semble se demander le jeune
couple? Pittoresque et charmante demeure. Les deux américains ne décollent pas leurs yeux de la façade.
- Incrédible!
- Typisch!
Et le « Penseur » de poursuivre:
Tous les soirs, à travers les grilles du cimetière, je redécouvre cette drève apaisante, cette rue humaine. La drève
Sainte-Anne respire encore de ses grands arbres. Solidaires, ils regardent de leur hauteur la folle agitation des pneus
mugissant. Et tous ces pots d’échappement qui l’empruntent pour rejoindre le ring...
Le soir venu, ces arbres ouvrent leurs poumons, déplient leurs grandes feuilles boule-quiès et se font une bouffée
d’oxygène entre amis. Les plus vieux content aux nouveaux les temps glorieux... époques où les chevaux les frôlaient
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de leur chaleur, les parfumaient de leurs odeurs... époques où l’homme descendait de son cheval pour satisfaire un
besoin pressant…
Au sommet de la rue, campée presque dans l’indifférence générale des naveteurs, la chapelle Sainte-Anne remercie
les hommes et les femmes d’avoir transité par Laeken. Elle leur souhaite un bon retour chez eux.
Enchâssée dans ce carrefour, elle conduit au-delà des Serres au Gros Tilleul et à sa monumentale fontaine de
Neptune. Arrêt du touriste sur une image d’un autre temps, instantané d’une pointe d’exotisme italien et de sa
« piazza del Nettuno » de Jean de Bologne.
Goutte de chianti chantant le soleil et l’amour... Fontaine, je ne boirai plus de ton eau semble dire un homme
mélancolique assis non loin de là.
Avenue Sobieski, deux hommes âgés se reposent sur les bancs de la place Clémentine. Un jeune père s’arrête
devant le magnifique pont enjambant l’avenue. Un très agréable petit escalier de pierre colimaçonne sous les pieds
de l’enfant. Deux par deux, il bondit et s’agrippe aux bras de son père:
- Papa, y a plus beaucoup de pont comme celui-là... Pourquoi dis? Pourquoi?
- Tu le trouves beau?
- Il est tout vieux, tout vieux... mais il est beau!
- C’est Léopold II qui l’a construit. Regarde les deux « L » dos-à-dos incrustés dans la pierre, emblème de cet ancien
roi.
- C’est lui qui l’a construit de ses mains?
Et le « Penseur » de sillonner les alentours de l’Atomium. Accoudé aux grilles du cimetière, mes pensées se joignent
aux siennes.
Les trams se frottent d’étincelles bleutées, les rails crissent et se crispent. Un chargement d’homme descend de ce
serpent jaune. Au feu rouge, des voitures tournent et montent vers l’Atomium. L’homme paraît plus petit. De
grandes avenues débouchent sur quantité de parkings, vastes champs où l’homme de la ville met en pâture sa vache
à essence.
Vu de l’Atomium, ses champs se déguisent en un immense patchwork aux dimensions inhumaines.
Un car de Chinois s’arrête au pied de l’Atomium. Clic!Clic! Détendus, mitrailleurs, les souvenirs s’accumulent. Ils
croisent des anglais et deux russes. Les jets d’eau du Heysel décorent de nombreuses pélicules. Les caméras
balaient les visages étrangers et autochtones. Même les nuages, exactes au rendez-vous, ajoutent leur touche locale.
Les langues s’entrechoquent... Les yeux rivés sur leur plan, des Suédois cherchent un chemin pour rejoindre le coeur
de Laeken... Qu’il serait beau de voir serpenter un sentier ou une rue clairement indiquée pour conduire ces gens
vers le Palais royal ou vers la place Bockstael... Au pied de la fontaine, les gens rient et goûtent aux joies
touristiques.
Au pied de la molécule de cristal de fer, les scènes cocasses se succèdent. Tel homme se trompe de voiture, perdu
qu’il est sur ce gigantesque plateau; tel autre déclenche son alarme et rougit du voleur qu’il est devenu sur le visage
de chacun; tel autre tourne pour la troisième fois autour des neuf boules, pressé de découvrir un vieux Laeken absent
de toutes les signalisations, tel....
Cela me rappelle une conversation avec un touriste anglais rencontré deux jours auparavant. Le pauvre homme était
au pied de l’Atomium et ne savait pas quelle direction prendre pour rejoindre le Vieux Laeken.
- Où est le Palais royal?
- Pas loin, vous prenez...
- Et l’église de Notre-Dame?
- Pas loin...
Pour une fois, le « Penseur » m’écoute. Le coude sur le genou, il me dévisage.
Et soudain, ...
- Fais-tu partie de ces personnes aux teints blafards qui passent d’un bouchon à l’autre, m’interroge-t-il?
- Parfois... Parfois... Pourquoi?
Et son récit de se poursuivre et de retrouver le chemin de mes oreilles.

STAD
BRUSSEL

ARTISTIEKE BIJDRAGE
SCHRIJVER : VINCENT LIÉVIN
FEBRUARI 1998

VII

Dans les voitures, les cravates tirent les cous des hommes vers de grands palais démesurés. Les chaussures frappent
le sol, pressées de se réchauffer et de découvrir les labyrinthes d’un quelconque salon.
Les voitures attendent là, la fin de journée. Scotchées les unes aux autres, silencieuses, elles respirent, là où les
chevaux ne gambaderont plus. Elles sont meilleures, plus solides, plus chères, plus..., plus...
A cinq heures pourtant, elles se suivront toutes. Les unes après les autres, elles quitteront le salon. Feux blancs
contre feux rouges, pare-chocs contre pare-chocs, comme de vulgaires wagons, elles se dandineront vers l’autoroute.
Elles rêveront de grandes chevauchées, de grands circuits dépeuplés. Elles se surprendront à détester l’homme qui
vient de dénouer sa cravate et qui G.S.M. à sa femme qu’il y a un bouchon plus long que prévu. Les pneus
pleureront de trop freiner, les pots d’échappement se crisperont de trop tousser.
Non loin de là, des enfants s’éclatent dans les parcs de la ville. Ils vivent, jouent, respirent les feuilles des branches.
D’autres enfants rentrent de l’école. Ils grimpent dans leurs appartements de la Cité Modèle et en redescendent
rapidement. Ils foulent les herbes de leurs baskets. Ils crient leur vitalité...
Un ballon. Deux buts construits à la hâte, entre une chemise et un tee-shirt. Au pied de la Cité Modèle, une lutte
acharnée de chaussures étale sa joie de vivre. Quelle joute! Et de deux buts pour les torses nus. Les autres se
rebiffent. Les pâquerettes sont piétinées. Le ballon s’envole dans un arbre. Recherche active. Séance d’escalade.
Entraide, courte-échelle, solidarité entre équipes rivales...
Le ballon retombe sur le sol et la partie repart de plus belle.
Un petit garçon m’interpelle:
- Vos papiers s’il vous plaît?
- Pardon?
- Ceci est un espace vert. Nous sommes la brigade de sauvegarde des parcs.
- Vous êtes nombreux?
- Tous les enfants de Laeken! On interdit les constructions, les automobiles. Dans ce parc, on est chez nous!
Plus loin, je découvre une course de vélos, le départ va être donné. Trois bambins, prêts à dévaler une pente pour
devenir le Eddy national. La ligne franchie, ils remontent déjà pour la deuxième manche. L‘un habite le premier
étage d’un immeuble, l’autre une maison particulière, le troisième un autre atelier, tous veulent défendre l‘honneur
de leur quartier. Ils ne se ménagent pas. Et les voilà qui se préparent déjà pour une autre manche.
Le parc vit, les bancs éclatent de rire d’adolescents... Peut-être un jour ces enfants joueront-ils au stade roi Baudouin
ou participeront-ils à l‘une ou l’autre course cycliste sur les hauteurs du Heysel...
Et le « Penseur » de m’interpeller:
- Je ne vois jamais tous ces enfants?
- Le cimetière n’est peut-être pas l’endroit idéal...
- Le Heysel est-il mieux pour ces mômes?
- Bruparck, Mini-Europe...
Le « Penseur » prend une longue respiration et ...
Le Heysel, souvent surpeuplé et pourtant si seul, si seul là-haut... .
Orné de ses imposantes statues à la gloire de l’homme, le palais du Centenaire attire parfois des visiteurs à vocation
culturelle. Il jalouse cette clientèle que les autres édifices de Laeken lui dérobent. Edifices dont il se sent si
éloigné... Edifices à qui il souhaiterait envoyer tous ses marchands, l’espace d’un temps de midi, aux détours d’une
promenade agréable...
Qu’on est loin de tout à Laeken... Qu’il ferait bon déambuler d’une époque à l’autre au gré du vague à l’âme de ses
pas... Qu’il est périlleux de passer d’un point vert à un autre... Du Heysel au vieux Laeken, il manque ce trait
d’union entre des hommes et d’autres hommes... Un méandre de sentiers qui rallierait commerces et passé.
Non loin du Centenaire, le Trade Mart tourne sa tête vers le vieux Laeken et découvre des gens qu’il voit si peu. Il
s’y reconnaît seulement dans toutes les langues qui s’y parle, seule relation entre eux.
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Le soir venu, les grands palais éteignent leurs lumières, les unes après les autres. Les mastodontes de pierre
regardent envieux le Stuyvenberg et le Belvédère. Ils rêvent de leur vie paisible, de leur forêt majestueuse d’arbres
centenaires, du silence et de la chaleur humaine de leur salon...
Il salue à la nuit tombée l’Atomium et prend pitié pour ce colosse au front fréquemment perdu dans les nuages.
Alors que les derniers badauds quittent Kinépolis et s’engouffrent dans les derniers fast-food ouverts, le froid
s’empare des parkings délaissés. La dernière voiture crachote, toussote, s’extirpe finalement de sa torpeur. Ses
phares tranchent la nuit.
Tous ces gens du Planétarium, de Brupark, du Stade Roi Baudouin, du.... Toutes ces personnes savent-elles où elles
sont? Savent-elles que tout près des rues anciennes se vertèbrent des maisons savoureuses? Savent-elles qu’elles
sont à Laeken?
Le penseur s’arrête un bref instant.
- Tu sais, me dit-il, je crois que ces gens ne savent pas!
- Comment peut-on changer cela?
Il y a tant d’années que j’y suis moi. J’ai vu toutes ces routes se construire, ces rues s’éventrer pour d’autres dieux,
d’autres priorités. J’ai connu la place Bockstael autrefois. Quel lieu convivial! Tous ces gens qui y déambulaient les
pensées parsemées d’échoppes... Malheureusement, actuellement personne n’oublie que les voitures font le guet et
que toute personne qui mettrait un pied en dehors de la place est en danger.
Même le samedi matin, jour de marché, on ne peut oublier que la chaleur d’un marché est cloisonnée entre des
routes rapides. Que dire alors d’une échoppe de fleurs ou de fromage qui fait une halte en semaine, devant ce
magnifique hôtel de ville de la place Emile Bockstael... Parfois, il est impossible d’entendre ce que le sympathique
marchand souhaite vendre; cela crisse, rugit et gronde à tous les coins...
Mais en dehors de ces petits inconvénients, Laeken aime ses habitants. Qu’il fait bon vivre dans les parcs. Ah, les
parcs de Laeken...
Tout Laeken est là. Le soleil s‘est levé entre deux arbres centenaires. Le vent abandonne la rue et les forêts aux
amoureux. Les enfants gambadent. Tee-shirt, jupes et shorts se tiennent un discours haut en couleur.
-

Qui veut une glace? Savourez les délicieuses glaces!
Moi...
Moi aussi.
Deux boules vanille s’il vous plaît.

Les trois frimousses s’éloignent déjà vers d’autres sentiers.
Le Parc d’Osseghem invite à son théâtre de verdure. Une agitation frénétique emporte ses travées. Les chemises
s‘ouvrent, les blagues fusent. Les sandwiches sortent de leur cachette. Légère vie. Sous l’ombre bienfaisante des
feuilles, enfants et parents attendent le spectacle. Quelques garnements, hors d’haleine et les joues rougies
organisent des courses entre les allées.
A quelques mètres de là, une famille s‘installe. Pique-nique improvisé. Les chaises pliantes se dorent aux soleils. Le
chien, ivre de liberté, se roule dans l’herbe. Une maman déballe les trésors croustillants du repas de midi.
Saucissons, fromages de caractère, baguette, le petit coup de rouge indispensable et l’appareil photo...
- Mettez-vous tous en ligne et ne bougez plus, clic!
Ailleurs, la pêche est miraculeuse. Une eau paisible accueille les matinaux pêcheurs. Vêtement imperméable, gros
pull, ils sortent leur longue canne, laissent prendre le fil et attendent. Le vent dessine des vaguelettes à la surface.
Les poissons rêvent de faire plonger ce satané empêcheur de tourner en rond. A l‘ombre des arbres, les mouches
mouillent toujours avides de poissons frais.
- Je le tiens! Je 1‘ai! Regarde la prise !
Un parfum de Marseille flotte un bref instant sur Laeken.
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Et le « Penseur » de terminer, alors que je me prépare à le quitter:
Qu’il fera bon vivre dans les rues Fransman, Marie-Christine, Léopold II, et dans les rues de la Reine et Vrière, dès
qu’elles auront subies un réaménagement souhaitable et indispensable. Et que dire alors de la place Bockstael, du
parvis Notre-Dame, de la place de la Maison Rouge, et de la place Willems?
Que penser de tous ces lieux en quête d’avenir? De ces endroits qui veulent revivre une jeunesse dorée...
Les habitants eux-mêmes vous le disent:
L’un pense à de plus larges trottoirs, l’autre à un éclairage différent, un autre encore à des magasins plus nombreux...
Les idées ne manquent pas.
Le « Penseur » se tait. Le cimetière respecte notre silence. Je me redresse et pose la main sur cette imposante grille
en fer forgé. Sa voix me rappelle:
- Voilà! Je pourrais encore te parler de cette belle ville, des heures durant, mais j’attends un groupe de touristes à qui
je dois expliquer la vie des morts illustres qui reposent à mes côtés.
- Merci pour ce témoignage. Merci pour votre aide précieuse.
En prenant congé de lui, j’eus le sentiment qu’il ne m’avait pas tout dit, qu’il avait volontairement occulté certains
sujets.
La veille de notre rencontre, au cours d’une balade dans les rues de Laeken, j’avais réalisé un micro-trottoir. Les
gens m’avaient fait part de leurs joies, de leurs craintes, de leurs envies...
Devant la tombe de « La Malibran », je revis toutes ces têtes et toutes ces réflexions.
Senteurs de cheveux, couleurs de parfum.... Les jupes et pantalons parlaient de la ville et de ses parcs.... Les
chaussures causaient du sol, parfois délabré, qu’elles devaient piétinées...
Mais écoutez-les...
Une mère entourée de ses quatre enfants m’avouait qu’elle sensibilisait ses enfants aux beaux monuments de Laeken.
Elle souhaitait qu’ils se sentent plus proches des monuments, qu’ils le adoptent avec l’aide d’une association ou une
école.
Plus loin dans la rue de la Reine, un vieux Laekennois m’expliquait qu’il y avait de moins en mois de Belges qui
achetaient des maisons. Pour lui, les Belges quittaient Laeken.
A la terrasse d’un café, j’ai rencontré un éducateur. J’avais été très étonné du dynamisme des associations des jeunes
de Laeken. De leur projet d’activité pour le Théâtre en plein air du parc d’Osseghem, pour la création de parcours
cyclistes.
Enfin sur le pont Van Praet, j’ai rencontré un ancien chauffeur de taxis qui me fit la théorie des liaisons. Je l’entends
encore:
- Monsieur, j’ai roulé trente ans dans les rues de Laeken et si mon médecin ne me l’avait pas interdit, je roulerais
encore! Pensez que je connais toutes ses artères. Je serais ministre, je me battrais pour favoriser la voirie et les
liaisons entre les quartiers.
- Que lui soumettriez-vous au ministre?
- Améliorer les liaisons entre les palais. Soulager le quartier de Verregat qui, situé entre le Heysel, la chaussée
romaine et le parking C, subit les pressions des voitures dues au trafic des palais.
- Vos clients vous faisaient-ils part d’autres souhaits?
- Relier le Heysel avec le Parc d’Osseghem jusqu’au centre de Laeken. Et surtout... Surtout... Mon grand projet!
- Votre grand projet?
- Le sentier culturel! Du coeur de Laeken au Heysel.
- Le sentier culturel?
- Un rêve de gosse! Je suis originaire de Laeken. J’ai pris mes premiers biberons ici. Au bas de cette rue, j’ai avalé,
en charmante compagnie, mon café brûlant chaque matin.
- Euh... En quoi consiste votre sentier?
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- Prenez la carte et parcourez-la! Le point de départ du sentier se situe aux abords de la place Bockstael.
- La place Bockstael?
- Allez de la Place Bockstael Via la rue Léopold à l’église Notre-Dame, via le cimetière, la drève Sainte-Anne ou
l’avenue du parc Royal vers le Heysel (à travers les parcs ou vers le pavillon chinois et la tour japonaise.)
- Vous croyez le projet réalisable?
- Certainement!
- Et comment ce beau rêve peut-il voir le jour?
- Détourner des rues de Laeken tous les véhicules de transit et prévoir un nombre de pistes cyclables. Attractivité et
visibilité sont les deux mots qui réveilleront Laeken.
Aujourd’hui encore, je souris. Il était tellement persuadé de la nécessité de son projet. En rue, il arrêtait les uns et
les autres. Il commentait son rêve à toutes ces personnes qu’il croisait.
Le soir, j’avais pris une carte de Laeken et j’avais suivi du doigt le tracé de ses rêves. Impressionnant! Ce tracé avait
fière allure, très fière allure.
Devant la tombe de « La Malibran », je me mis à souhaiter qu’il puisse voir son rêve se réaliser avant de mourir.
Je me rapprochais des grilles du cimetière. Un homme en noir et une brouette croisèrent ma route.
-

Monsieur... Vous réalisez un travail magnifique, ce cimetière vous doit beaucoup.
Je ne fais qu’entretenir des tombes, vous savez...
Vous avez de la chance de pouvoir parler aussi souvent avec le « Penseur ».
Pardon?
Le « Penseur ».
Jolie statue! Vous aimez aussi?
Vous ne lui parlez jamais?
...

L’homme en noir me regarda et parut profondément désolé pour moi.
Je grimpai Notre-Dame une dernière fois, deux voitures passèrent sous le pont. Le tracé du chauffeur de taxis se
faufila dans mes pensées. Ce tracé... Il l’avait surnommé «De la vie active aux racines de l’homme».
Et si ce rêve s’accomplissait?
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1.3.2.
1.3.2.1
1.3.2.4.
1.3.2.4.
1.3.2.3.
1.3.3.
1.3.1.5.
1.3.4.1.
1.3.4.3.
1.4.1.1.
1.4.1.2.
1.4.2.3.1.
1.4.3.
1.4.4.
1.4.5.
1.4.5.
1.4.5.
1.5.1.
2.2.1.
2.2.1.
2.3.
2.4.
4.1.
4.1.
5.3.1.
5.5.
II - 1.
II -2.3.
II - 2.4.
II -3.1.
II - 5.
II - 8
II - 8.1.1
III - 1
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Hoofdbestemming per bouwblok
Residentiële functie per bouwblok
Kansarmoede
Handel
Industrie en ateliers
100 grootste ondernemingen
Uitrusting en diensten
Historiek van de wegenis
Het stedelijk landschap
Typologie en morfologie van de openbare ruimte
Activiteiten en functies van de openbare ruimte
Bestratingsmaterialen
Fysische toestand van de rijwegbekleding
Fysische toestand van de voetpadbekleding
Laken doorsneden
Bebouwde ruimte
Typologie van de bebouwde ruimte
Het waardevol onroerend erfgoed
Bescherming van het waardevol bouwkundig erfgoed: knelpunten
Leegstaande gebouwen en ongebruikte terreinen
Bouwdichtheid per bouwblok
Localisatie van groene ruimten
Groen: knelpunten
Het verkeerslawaai
Mobiliteit: studiegebied in het gewest
Autoverkeer
Parkeren
Openbaar vervoer
Voetgangers en fietsers
Autoverkeer: troeven en knelpunten
Openbaar vervoer: troeven en knelpunten
Fietsers en voetgangers: troeven en knelpunten
Publieke eigendommen - Het publieke beheer : het onroerend goed
BBP: localisatie
BBP: voornaamste bestemmingen
Verkavelingsvergunningen
Bescherming van het waardevol onroerend erfgoed en van de natuurgebieden
Projecten betreffende gebouwen, terreinen, gebieden en wijken
Projecten betreffende wegenis, infrastructuur en publieke ruimten
Openbare ruimte: synthese plan
Groene ruimten: potenties
Wensstructuren: wonen
Promenade Bockstaelplein - O-L-V. kerk
Wensstructuren: Heizel
Wensstructuren: openbare ruimte
Wensstructuren: het groene netwerk
Wensstructuren: mobiliteit
De wegenis
Ontwerp voor de reglementaire kaart van de bodembestemming
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3. Agenda en onderwerp van de consultatie- en
inspraakvergaderingen
Ontmoetingen met de departementshoofden
Tijdens de maand februari werden meerdere vergaderingen belegd met de verschillende
departementshoofden alsook met de studieverantwoordelijken om de opties te bespreken.
Volgende personen werden hiervoor geconsulteerd : dhr Demeure (Stedenbouw - architectuur),
dhr Van Cauwenberghe (Openbaar Onderwijs), dhr Lauwers (Organisatie), dhr Fiocchi, dhr Simoens,
dhr Dumoulin, dhr Colette, dhr Decooman (Demografie), dhr Winderickx en dhr Bauwens (Economie),
dhr Frère (Financiën), dhr Zylbergeld (Cultuur-Jeugd-Ontspanning-Sport), dhr Van Reusel (Politie),
dhr Longin, dhr Raemdonck, dhr Willecom, dhr Malevez (Wegenwerken), dhr Deville (Toerisme),
dhr Mayeur, dhr Czewornogora en mevr. Vanransbeeck (OCMW), dhr Delau en dhr Maes
(gemeentesecretaris en adjunct-gemeentescretaris).
Locale Ontwikkelingscommissie
25.09.96 :
consultatie van allerlei verenigingen over het project van het basisdossier van het
GemOP.
13.03.97 :
Gemeentelijke Ontwikkelingscommissie
op 25.09.96 : ontmoeting met de economische, sociale en culturele krachten, handelaars,... van de
gemeente.
op 29.04.97 : consultatie over de eerste versie van het GemOP.
op 12.06.97 : consultatie over de inhoud van het basisdossier.
Overlegcommissie Stedenbouw
op 21.10.96 : ontmoeting met en consultatie van de inwoners van Laken.
Wijkinspraakvergaderingen (Tours de quartiers)
Georganiseerd in de verschillende wijken van Laeken samen met de inwoners en de verschillende
verenigingen voor een betere kennis van het terrein en de daarbijhorende probleemstellingen :
- op 05.12.96 : socio-economische activiteiten (handelszaken, bedrijven, ...).
- op 07.12.96 : woongebied, bezoek aan verschillende woonwijken zoals Oud-Laken, de Verregatwoonwijk, de Modelwijk en de Mutsaardwijk.
- op 12.12.96 : de Heizel.
- op 14.12.96 : erfgoed, toerisme en groene ruimtes
- op 19.12.96 : mobiliteit en openbare ruimtes

STAD BRUSSEL
februari 1998

GEMOP BRUSSEL - DEELPLAN LAKEN

BASISDOSSIER

